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شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان

مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-2-72/2
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب محله 

سورچه و سیاه بوم شهر کرکوند منطقه مبارکه
465,000,000  12،500،152،675جاری

400-2-93
عملیات سفتکاری ساختمان 

اداری آبفا منطقه بادرود
7،139،525،935304.000.000جاری

400-2-97
اجرای یک باب ساختمان دو طبقه )اداری 

- انبار بحران( درمحل انبار چشمه توتی
44،464،127،3941.424.000.000جاری

400-2-98
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 

روستای نرگان قسمت دوم در منطقه 
فالورجان)با ارزیابی کیفی(

67،480،011،5391.665.000.000جاری

نوبت دوم

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

دولت ،صنایع دستی را زمین گیر کرد!
3

خبری از استانداردسازی 
نیست ؟!

  تکرار حادثه های خطر آفرین در
 شهربازی های اصفهان؛

5

برگزاری هفدهمین 
نمایشگاه تخصصی 
 قطعات خودرو و 

صنایع وابسته اصفهان

 پرسپولیس تهران-
 تراکتورسازی تبریز؛

هیجان به وقت 
سوپرجام

معاون شهردار اصفهان:
چهره شهر از تبلیغات و 
 پوسترهای انتخاباتی

 پاک شد

3

7

6 8

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
 با خصوصی سازی 

 شرکت های سرمایه گذاری 
 سهام عدالت،حجم دولت

 کوچک خواهد شد

3

با کاریابی های غیر مجاز در اصفهان 
برخورد می شود؛

 افراد جویای کار 
مراقب باشند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

ارزیابی رسانه  های 
خارجی از انتخابات 

ریاست جمهوری ایران؛

انتخاباتی که 
حساب و کتاب ها 

2را بر هم زد 
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نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران مورد 
علیرضا کریمیان

توجه گسترده رسانه های بین المللی قرار 
گرفت. انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان منتخب مردم در انتخابات اخیر با 
رای باال موجب شده تا رسانه ها به نوعی غافلگیر شوند. از جمله  المیادین 
مدعی شد  صندوق های رای ایران حساب وکتاب خارج را بر هم زد . شبکه 
لبنانی المیادین در ساعتی مانده به پایان اخذ رای در انتخابات ایران گزارش 
کرد، ایرانی ها تصمیم خود را گرفتند و صندوق های رای حســاب و کتاب 
بیگانگان را بر هم زد.المیادین در این گزارش با بیان اینکه »صندوق های 
رای، حســاب و کتاب خارج را بر هم زد« به واکنــش  مخالفان جمهوری 
اسالمی در خارج اشاره کرد و ضمن بیان اینکه آنان انتخابات ایران را دنبال 
کردند؛ اما با ابراز تردید کردن در سالمت انتخابات و تحریک رای دهندگان، 
گفت: »چرا غرب از اقدامی دموکراتیک که به سودش نباشد،  می ترسد؟«. 
این شبکه لبنانی با رصد برخی رسانه های رژیم صهیونیستی و بیان اینکه 
پژواک انتخابات ایــران در تل آویو پر قوت بود و نشــانه های نگرانی از آن 
هویداست، این سوال را مطرح کرد که نتیجه انتخابات و تغییر جدید، توافق 
هســته ای را متوقف می کند یا به جلو می برد؟ در ادامه مجری المیادین 
گفت:  با جوهر انتخاباتی کامال مشــخص، ایرانی ها نقشه راه آینده خود را 
ترسیم و گزینه های خود را تعیین و ثابت کردند که اختالف نظر یک چیز است 
و بیان آن چیزی دیگر. این پدیده در جامعه ایران ثابت است چرا که حیات 
سیاسی در این کشور تنوع جامعه آن را به نمایش می گذارد. انتخابات ایران 
در انعکاس خبری غربی ها گل وبلبل نبود و مطبوعاتش قبل از آنکه انتخابات 
ایران آغاز شــود، آن را آماج انتقــادات قرار دادند و همزمــان در انتخاب 
گزینه های رای دهندگان دخالت کردند؛ رفتاری که با الفبای دموکراســی 
منافات دارد. المیادین در ادامه افزود: رسانه های غربی به همراه یک رسانه 
خلیج ]فارسی[ در انتخابات ایران تشــکیک ایجاد کردند حال آنکه رهبر 
انقالب ایران گفت، برخــی منتقدان انتخابات ایران فــرق صندوق رای و 
صندوق میوه را نمی دانند.تارنمای شــبکه خبری »الجزیره« در گزارش 
میدانی خود به ارائه و تحلیل نظر رای دهنــدگان در برخی حوزه های رای 
گیری در جنوب شــهر تهران پرداخت و مدعی شد بیشــتر افراد در حرم 
عبدالعظیم در شهر ری به »ابراهیم رییســی« رای داده اند. این گزارش 
شــرایط نامناســب اقتصادی را موجب نارضایتی برخی از رای دهندگان 
دانست ولی عنوان داشــت با اینکه برای بســیاری از افراد نتیجه نهایی 
انتخابات قابل پیش بینی بــود؛ اما میزان مشــارکت مردمی برای همه 
موضوعی محوری و اصلی بود. بیشــتر از ۵۹ میلیون نفــر از ۸۳ میلیون 
شهروند ایرانی واجد شرایط رای دادن هستند و بیش از ۱.۳ میلیون نفر نیز 
برای اولین بار رای می دهند.این گزارش با بررســی میزان مشــارکت در 

انتخابات گذشته ریاســت جمهوری ایران آورده اســت: کمترین میزان 
مشارکت حدود ۵۰ درصد و در سال ۱۹۹۳ ثبت شد که پیروزی اکبر هاشمی 
رفســنجانی در انتخابات را به همراه داشــت. این بار اما با وجود انتقاد از 
ردصالحیت ها اما همه مقام های ارشد دولت روحانی از مردم خواستند تا 
در انتخابات شــرکت کنند.خبرگزارش »آسوشــیتدپرس« نیز بخشی از 
گزارش خود از روند انتخابات را با حضور میدانی در شعب اخذ رای تهیه کرد 
و مدعی شد بخشــی از بی تفاوتی مردم برای رای دادن به دلیل شرایط 
اقتصادی و دلیل دیگر آن  هم رد صالحیت نامزدها بوده است. گزارش فوق 
اما این احتمال را مطرح کرد که نتیجه انتخابات ۲۸ خرداد موجب می شود 
در حالی که مذاکرات برای احیای توافق هسته ای برجام در وین ادامه دارد، 
اصول گرایان کنترل بیشتری را بر امور کشور به دست بیاورند.در بخشی از 
گزارش آسوشیتد پرس آمده است: هر فردی که در این انتخابات پیروز شود 
ممکن است برای دو دوره چهار ساله قدرت را در دست داشته باشد؛ دوره 
هایی که برای نظام ایران بسیار مهم اســت.این خبرگزاری غربی میزان 
مشارکت در انتخابات را با استناد به برخی نظرسنجی های داخلی حدود 
۴۴ درصد پیش بینی کرد و اظهار داشت: برخی از شرکت کنندگان در رای 
گیری پیام رهبر عالی ایران را مورد توجه قرار داده اند و تاکید می کنند »ما 
نمی توانیم سرنوشت خود را در دست بیگانگان قرار دهیم و به آن ها اجازه 
بدهیم تا برای ما تصمیم بگیرند و شــرایطی را که به ضرر ماست به وجود 
بیاورند«.نشریه »فارین پالســی« در گزارش خود که به صورت تجمیع 

نظرات چند کارشناس مسائل ایران گردآوری شده بود، به تحلیل مفهوم و 
تاثیر انتخابات ریاســت جمهوری ایران بر واشــنگتن و جهان پرداخت و 
خاطرنشان ساخت که روز جمعه میلیون ها ایرانی به سوی صندوق های 
رای رفتند تا رییس جمهوری جدیدی را انتخاب کنند. این گزارش با اشاره 
به کنار کشیدن ســه نامزد از ۷ فرد تایید صالحیت شده بر میزان شانس 
افراد باقی مانده افزود: اما اگر فردی نتواند ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان 
را کسب کند انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.فارین پالسی در زمینه 
پیامد های نتیجه این انتخابات برای ایران، جهان و گفت و گوهای کنونی 
هســته ای در گفت وگو با کارشناسان مســائل ایران بر این باور است که 
احتمال پیروزی یک محافظه کار در انتخابات بیشتر است ولی این اتفاق 
به معنای تغییر بزرگ و عمقی در سیاست خارجی نیست. با توجه به این 
موضوع که ممکن است لحن تهران متفاوت شود؛ اما آمریکا و اتحادیه اروپا 
اکنون نظاره گر تحوالت هستند.به اعتقاد نویسنده این گزارش، در هر صورت 
ممکن است پس از انتخابات دولت یک دست تری در ایران وجود داشته 
باشد. کارشناس دیگری هم اظهار داشت: ابراهیم رییسی تمایل خود برای 
ادامه تعامل در مورد برجام را بارها اعالم کرده است. برخی هم اعتقاد دارند 
همچون تحوالت دوره نیکسون در تعامل با چین، برای ایاالت متحده راحت 
تر خواهد بود که توافق هسته ای را با یک دولت قابل اعتماد محافظه کار به 
اجرا در بیاورد زیرا پیش از این غربی ها توانایی هــای ایران را به ویژه در 

واکنش به کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ شاهد بودند.
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گزارش امنیتی معاون وزیر کشور: 

هیچ حادثه خرابکاری در روز انتخابات نداشتیم
معاون وزیر کشــور گفت: با اشــراف اطالعاتی که داشــتیم هیچ حادثه امنیتی در روز انتخابات 
نداشــتیم. از حدود ۶ ماه قبل کار برنامه ریزی برای تامین امنیت انتخابات شروع شد. حسین 
ذوالفقاری ادامه داد: برآوردهایی از وضعیت امنیت انجام شــد، مسئولیت اجرایی و هماهنگی 
با نیروی انتظامی و با محوریت این نیرو در ســطح کشــور قرارگاه های امام علی)ع( به موازات 
شوراهای تامین امنیت شــروع شــد.ذوالفقاری افزود: در چند مرحله برآورد امنیت انجام شد. 
یک مرحله امنیت سال ۱۴۰۰ و مراحلی برای انتخابات انجام شــد. ذوالفقاری خاطر نشان کرد: 
با اشراف اطالعاتی که داشــتیم هیچ حادثه امنیتی در انتخابات نداشــتیم. ۳۰۰ هزار نفر به طور 
مستقیم تامین شعب اخذ رای را برعهده داشتند و ۳۰۰ هزار نفر مسئولیت امنیت مرزها و شهرهای 
کشور را بر عهده داشتند. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور بیان داشت: اطلس امنیتی در نهایت 
دقت در طول این ایام تهیه شد و هر روز این اطلس مورد نظر قرار می گرفت و رنگ بندی شهرها 

تغییر می کرد،بنابراین هیچ حادثه امنیتی و خرابکاری در انتخابات نداشتیم.

پاسخگویی وزیر نیرو در صحن علنی در دستور کار مجلس
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در هفته جاری، قرائت گزارش تصویب ۴ تقاضای تحقیق و 
تفحص را در دســتور کار دارند؛ در عین حال که وزیر نیرو برای پاسخ به سوال دو نماینده روز سه 
شنبه به مجلس می آید.نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در هفته جاری در روزهای دوشنبه، 
سه شنبه و چهارشنبه نشست علنی خواهند داشت.طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع 
تولیدات کشــاورزی، الیحه دو فوریتی شــوراهای حل اختالف، طرح دوفوریتی جهش تولید و 
تامین مسکن و طرح ساماندهی صنعت خودرو از مهم  ترین دستور کارهای هفته جاری مجلس 
است.همچنین روز سه شــنبه از وزیر نیرو برای پاسخ به ســوال هادی بیگی نژاد و معین الدین 
اسدی به مجلس دعوت شده اســت.در هفته جاری همچنین قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ 
در مورد بررســی نحوه اجرای قانون اصالح قانون صدور چک و قرائت گزارش کمیســیون صنایع 
درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد در دستور کار قرار دارد.

نماینده مجلس:

 روسیاهی این انتخابات به »احمدی نژاد« ماند
نماینده تهــران در مجلس یازدهم به تحریم انتخابات توســط رییس جمهــور دولت های نهم و 
دهم واکنش نشان داد.مالک شــریعتی ، سخنگوی ســتاد علیرضا زاکانی کاندیدای مستعفی 
انتخابات ریاست جمهوری در صفحه توئیتری خود در انتقاد از رفتار محمود احمدی نژاد، رییس 
جمهور اصولگرا و سابق ایران، نوشت: »روسیاهی این انتخابات به چهره احمدی نژاد ماند، مهدی 
کروبی، بهزاد نبوی و ... رای دادند اما او رای نداد.کاندیدای روکشی وضع موجود قطعا به مراتب 
بر تحریمی روکشی شرف دارد.کاری که احمدی نژاد در این انتخابات کرد، روکش حمله هواداران 

پهلوی و رجوی به رای دهندگان ایرانی خارج از کشور بود«.

زمان رسیدگی به شکایت های انتخاباتی مشخص شد
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از آغاز رسیدگی به شکایت های انتخاباتی پس از گذشت دو روز از 
پایان رای گیری خبر داد.سیداسماعیل موسوی گفت: بر اساس قانون دو روز بعد از پایان انتخابات 
هیئت های اجرایی و نظارت وظیفه دارند شکایات را دریافت و بررسی کنند.وی ادامه داد: ضمن 
آنکه هیئت بازرسی وزارت کشور که در شهرستان ها و بخش ها مستقر هستند رسیدگی نهایی را 

انجام می دهند و به شکایات بر اساس قانون رسیدگی می شود.

سیاستکافه سیاست

ارزیابی رسانه  های خارجی از انتخابات ریاست جمهوری ایران؛

انتخاباتی که حساب و کتاب ها را بر هم زد 

نامزدی یک افسر اماراتی برای ریاست اینترپل جنجالی شد
اعالم نامزدی یک مقام ارشد پلیس از امارات برای ریاست اینترپل با واکنش ها و مخالفت هایی 
در فرانسه همراه شده است.به نوشته پایگاه اینترنتی »لیون کاپیتال« برخی نمایندگان و مسئوالن 
دولتی در فرانسه با این توجیه که نامزد اماراتی ریاست پلیس بین الملل خود تحت اتهام »شکنجه« 
قرار دارد و شکایتی در این زمینه علیه او مطرح است، خواستار مخالفت با اعالم داوطلبی وی برای 
ریاست اینترپل شده اند .بر اساس گزارشی که در این خصوص منتشــر شده هوبر ژولیان الفریر، 
نماینده شهرستان رون به مرکزیت لیون در شرق فرانسه نامه ای با امضای ۳۵ نماینده دیگر پارلمان 
در این خصوص به امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه نوشته و از وی خواسته است با نامزدی 
مقام ارشــد پلیس امارات برای تصدی ریاســت اینترپل مخالفت کند.بنا به آنچه در نامه نماینده 
شهرستان رون در پارلمان فرانسه آمده با این نامزدی باید مخالفت شود زیرا پرونده ای با مضمون 

»شکنجه« علیه این فرد همچنان باز است که قبل از هر چیز باید به آن رسیدگی شود.

استقبال روسیه از ابقای »گوترش« 
رییس جمهور پوتین و وزارت امور خارجه روســیه از انتخاب مجدد »آنتونیو گوترش« به سمت دبیرکلی 
سازمان ملل ابراز خرسندی و بر نقش موثر وی در افزایش اعتبار این سازمان و ادامه مشارکت مسکو در 
حل و فصل مشکالت جهانی تاکید کردند. والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه  تلگرام تبریکی برای 
»آنتونیو گوترش« به مناسبت انتخاب مجدد وی در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد ارسال کرد.طبق 
اطالعات دفتر مطبوعاتی کرملین، در پیام تبریک پوتین آمده اســت: »تصمیم مجمع عمومی سازمان 
ملل که با اجماع کامل اعتبار باالی سیاسی شما را مورد تایید قرار داده، باعث خرسندی طرف روسی شده 
است. من اطمینان دارم که فعالیت آینده شما، همچون گذشته، نقش بسیار زیادی در افزایش کارآمدی 
مکانیزم های سازمان ملل و نقش هماهنگ کننده این سازمان در امور بین المللی خواهد داشت.«  رییس 
جمهوری روسیه تاید کرد که این کشور به عنوان یکی از کشورهای تاسیس کننده سازمان ملل و عضو دائم 

شورای امنیت همچنان فعاالنه به حل و فصل وظایف گسترده پیش روی این سازمان کمک خواهد کرد.

پاسخ منفی »عمران خان« به سیا
نخســت وزیر پاکســتان در مصاحبه ای گفت: آژانس اطالعات مرکزی آمریکا موسوم به »سی.

آی.ای« قطعا اجازه ندارد از داخل خاک پاکستان و پس از تکمیل خروجش از افغانستان عملیاتی 
داشته باشد.عمران خان،  نخست وزیر پاکستان طی گفت وگویی با پایگاه خبری آکسیوس اعالم 
کرد که به آژانس »ســی.آی.ای« آمریکا اجازه نمی دهد تا از خاک پاکستان برای انجام عملیات 
در افغانستان اســتفاده کند. پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا در حال متقاعد کردن کشورهای 
شمال افغانستان برای ادامه عملیات پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سپتامبر 
۲۰۲۱ هستند؛ اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است، چون این کشورها روابط قوی با روسیه دارند.

ویلیام برنز، مدیر سی.آی.ای و لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا هر دو در ماه های اخیر به پاکستان 
سفر داشته و به بررسی همکاری های ادامه دار با دولت اســالم آباد پرداختند. دولت پاکستان که 

مدت هاست با طالبان روابط دارد، تمامی تالش ها برای سازش و مصالحه را رد کرده است.

درخواست »بایدن« و »هریس« از آمریکایی ها 
رییس جمهور ایاالت متحده و معاونش روز جمعه از شــهروندان آمریکایی خواســتند تا هرچه سریع 
تر واکسن کرونا را دریافت کنند.به نقل از رویترز، درخواســت جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده و 
معاونش کاماال هریس از شهروندان آمریکایی برای دریافت واکسن کرونا در حالی است که پیش بینی 
می شود کاخ سفید نمی تواند به اهداف تعیین شده برای واکسیناسیون در ماه آینده دست پیدا کند. شیوع 

گونه جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا نیز موجب نگرانی های جدی شده است.

خبر روز

 پیام »قالیباف« 
به »رییسی«

رییس مجلس ضمن تقدیر ازهوشمندی 
و درایت مردم در حفاظت از ســرمایه ملی 
انتخابــات و تبریک کســب رای اکثریت 
به حجت االســالم والمســلمین رییسی 
در پیامی خطاب بــه منتخب مردم تاکید 
کرد: مجلس شــورای اسالمی در راستای 
پیاده سازی اهداف بیانیه گام دوم انقالب، 
آمادگی خود را بــرای همکاری همه جانبه 
با دولت منتخــب ملت اعالم مــی دارد. 
در این پیام آمده اســت :بــا لطف الهی و 
هدایت هــای تکلیف مدارانــه رهبر حکیم 
انقالب، ملت سرافراز ایران همچون گذشته 
افتخار آفریدند و حماسه ای دیگر از حضور 

همگانی خلق کردند. 
حضور ملــت عزیــز ایــران در انتخابات 
سرنوشت ساز ریاســت جمهوری، به رغم 
نگرانی ها از شیوع  بیماری کرونا و دلخوری 
و گالیه مندی از ناکارآمدی ها به خصوص 
در مدیریــت وضعیت اقتصــادی و مهار 
گرانی، نشانگر هوشمندی و درایت مردم 
در حفظ ســرمایه ملی انتخابات و صیانت 
از جمهوریت و اســالمیت نظــام مقدس 
جمهوری اســالمی ایــران بــود؛ خداوند 
متعال را بابت این عنایت بزرگ شــاکرم 
و برپایی جشــن ملی انتخابات را به همه 
مردم عزیــز ایران و خدمــت رهبر معظم 
انقالب کــه اصلی ترین پاســدار صیانت 
از حق مــردم در تعیین سرنوشــت خود 
 بوده و هســتند، صمیمانــه تبریک عرض 

می کنم.
 همچنیــن توفیق حضرتعالی در کســب 
رای اکثریــت ملت عظیم الشــأن ایران را 
از صمیم قلب تبریــک می گویم و معتقد 
هستم که باور راسخ حضرتعالی به پیروی 
از منویات امام راحل و مقام معظم رهبری 
و همچنین کارنامه درخشان جنابعالی در 
عدالت محوری و حمایــت از محرومین و 
مســتضعفین و توفیقات شما در دستگاه 
قضا، موجی از امید و رضایت در بین مردم 

ایجاد کرد. 

اخبار

رییس جمهور درپیامی خطاب به ملت ایران حضور 
حماســی و کم نظیر در انتخابــات ۱۴۰۰ را لبیک با 
شــکوهی به رهبر معظــم انقالب و تجلــی تجدید 
عهد با شهدای واالمقام کشــور، خواند و تاکید کرد: 
حضور پرشکوه و دشمن شــکن شما ملت هوشیار 
در این انتخابات موجب پشیمانی و یأس دشمنان 
و بدخواهان این ملت شــد و بار دیگر حرکت ملت 
ایران در مسیر تعالی و تدبیر و خردورزی و امید به 
آینده ای روشن را رقم زد.متن پیام حجت االسالم 

والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
حضور حماسی و کم نظیر شما ملت شگفتی ساز در 
یکی از رویدادهای بزرگ سیاسی و سرنوشت ساز، 
نمایانگر پیمــان نوینی بــا آرمان هــای بلند امام 

خمینــی)ره( و لبیک باشــکوهی بــه رهبر معظم 
انقالب و تجلی تجدید عهدی با شهدای واالمقامی 
که روح مطهرشان وحدت بخش همیشه تاریخ ملت 
ایران بوده، است.حضور پرشکوه و دشمن شکن شما 
ملت هوشیار در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا، در اوج 
جنگ روانی دشــمنان نه تنها مانع حضور گسترده 
و غرورآفرین شــما در یکی از مهم ترین عرصه های 
سرنوشت نشــد، بلکه  پشــیمانی و یأس بیشتر 
دشمنان و بدخواهان این ملت را به دنبال داشت و 
بار دیگر حرکت ملت ایران در مسیر تعالی و تدبیر و 
خردورزی و امید به آینده ای روشن را رقم زد و نشان 
داد که این ملت از برنامه ها و خواسته های ناحق و 

تحمیلی قدرت های سلطه گر برای همیشه عبور کرده 
است و از میدان مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی 
همواره پیروز و ســربلند بیرون می آید.اینجانب با 
تجلیل مجدد از صبر و ایستادگی ملت بزرگ ایران در 
برابر جنگ اقتصادی و فشارهای ظالمانه دشمنان 
و همراهی بی دریغ آنان بــا دولت تدبیر و امید، این 
پیروزی را به آحاد مردم ایران باالخص منتخب ملت 
تبریک و تهنیت می گویم و برای ایشان در انجام این 

مسئولیت سنگین آرزوی موفقیت می کنم.

پیام رییس جمهور خطاب به مردم ایران؛

 روحانی به منتخب ملت تبریک گفت

دیپلمات ارشد روسیه در وین از برخی گمانه زنی ها درخصوص حصول توافق در مذاکرات وین هم زمان با سالگرد برجام استقبال کرد.میخائیل اولیانوف، سرپرست 
هیئت روسیه در مذاکرات برجامی وین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر دستیابی طرف های مذاکره کننده در وین به توافق نهایی تا روز ۱۵ ژوئیه 
)۲۴ تیر( و همزمان با ششمین ســالگرد حصول توافق برجام استقبال کرد و به طور تلویحی آن را محتمل دانســت .اولیانوف در پاسخ به توئیت اخیر خبرنگار 
روزنامه وال استریت ژورنال که نوشته بود »آیا کسی حاضر است بر ســر حصول توافق در مذاکرات وین در روز ۱۵ ژوئیه شرط ببندد؟« نوشت: موقعیت شغلی 
من اجازه شرط بندی نمی دهد اما این ایده را دوست دارم که روز ۱۵ ژوئیه به عنوان یک تاریخ هدف باشد ، روزی که ششمین سالگرد شکل گیری برجام است.

وی در ادامه تصریح کرد: خواهش می کنم این اظهارنظر را خیلی جدی نگیرید. کمی شلوغ کاری حتی برای یک دیپلمات هم مجاز است.الرنس نورمن خبرنگار 
وال استریت ژورنال پیش تر در حساب کاربری خود در توئیتر با بیان اینکه »ششــمین دور گفت وگوهای برجامی در وین طی چند روز آینده به پایان می رسد« 
نوشت که مطلع شده است، نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام در اوایل ژوئیه )اواسط تیرماه( برگزار خواهد شد.نورمن همچنین به نقل از منابع آگاه افزود: 
گفت وگوها سخت و به آهستگی پیش می رود؛ اما شکاف ها در حال کمتر شدن است.وی در پایان براساس گمانه زنی های خود نوشت که توافق احتماال ١٥ ژوئیه 

)همزمان با ششمین سالگرد حصول برجام( به دست خواهد آمد.

احتمال حصول توافق در وین در ششمین سالگرد برجام

وز عکس ر

خستگی و انتظار 
خبرنگاران در 

ستاد انتخابات 
وزارت کشور

انتظار اهالی رسانه برای اعالم 
نتایج انتخابات ۱۴۰۰ در ستاد 

انتخابات وزارت کشور

عکس: ایرنا
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

برداشت  دیگر استان ها از زاینده رود همچنان ادامه دارد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: قرار بود در شرایط کم آبی و خشکسالی تمام استان 
های برداشت کننده آب از زاینده رود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برداشت های خود را کاهش دهند، اما عمال 
این گونه نشده و برداشت ها به قوت خود باقی مانده است.منصور شیشه فروش با بیان اینکه متاسفانه 
رودخانه زاینده رود طی ۱۰ ماه گذشته خشک شده است، تصریح کرد: خشکی زاینده رود باعث خشک 
شدن چاه های فلمن و چاه های حریمی و همچنین کم آبی چاه هایی که بخشی از آنها به تامین آب 
مورد نیاز شهرها کمک می کرد، شد و حتی افت کیفیت آب در این مناطق را به دنبال داشت و چاه ها در 
مدار قرار نگرفته اند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به تعیین رییس حوضه آبریز زاینده 
رود از سوی وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: با توجه به شدت بحران آبی اصفهان از رییس حوضه آبریز 
زاینده رود درخواست داریم تا در شهرها و روستاهای استان حضور یابند و همچنین بر برداشت های غیر 
مجاز استان های دیگر نظارت کند.به گفته شیشه فروش، قرار بود در شرایط کم آبی و خشکسالی تمام 
استان های برداشت کننده آب از زاینده رود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برداشت های خود را کاهش دهند، اما 
عمال این گونه نشده و برداشت ها به قوت خود باقی مانده است، بنابراین اعمال نظارت بر برداشت های 
غیرمجاز از زاینده رود ضرورت دارد و رییس حوضه آبریز زاینده رود باید بر اجرای این قانون تاکید کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

تالش در جهت تثبیت پروژه ها بر مدار حرکت
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه مدیریت بر مبنای اصول زمان  بندی، کلید 
پیشرفت پروژه های عمرانی است، گفت: تالش ما این است که پروژه ها از مدار حرکت خارج نشود. 
علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: زمانی که یک پروژه تعریف می شود اهدافی را به دنبال دارد که رسیدن 
به آن رمز موفقیت پروژه است که از این منظر اهداف در قالب سه محور اصلی زمان، هزینه و کیفیت 
در جریان خواهد بود. وی با بیان اینکه زمان از عوامل ارزیابی بهره  وری یک پروژه است، عنوان کرد: در 
مسیر اجرای یک پروژه از زمان تولد تا اتمام آن پروژه می بایست اقدامات تعریف شده ای را مطابق با 
استاندارد های موجود، در دستور کار قرار داد، در غیر این صورت رسیدن به اهداف و شاخص های تعریف 
شده پروژه ممکن است با مغایرت هایی مواجه شود یا حتی منجر به شکست پروژه و یا عدم موفقیت 
آن شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: بخش عمده سرمایه هر کشور امروزه 
به پروژه های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه 
موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب می شود با این وجود دیده می شود که در تعدادی از 
پروژه های عمرانی در سطح کشور، شاخص زمانی و اینکه پروژه  باید به عنوان یک الزام در زمان معینی 

اتمام پذیرد یا به دست فراموشی سپرده و یا از کنترل خارج می شود.

اصفهان، رتبه اول »تاپ «
فروردین98 طرح توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار )تاپ( در اصفهان به عنوان یکی از استان های 
پایلوت کلید خورد. این طرح با محوریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و ســتاد کل نیروهای مسلح اجرا شد.بنابر اظهار رییس 
آموزش، پژوهش و فناوری ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اصفهان با بیان اینکــه از آغاز طرح 
4۵۲6بنگاه در سامانه تاپ ثبت نام و ۱9۵9بنگاه نیاز خود را ثبت کرده اند، می افزاید: در مرحله بعد طی 
تعامل با دانشگاه، دانشجویان و اساتیدی که شرایط احراز را داشتند، ثبت نام شدند که تا امروز ۳۰۰استاد 
دانشگاه و 4۵۰ دانشجو را شامل می شود. به گفته وی، مرحله سوم که به تازگی اجرا شده طرح سرباز 
تاپ است که طی آن، دانشجویان با مدرک کارشناسی ارشد و باالتری که می خواهند به سربازی بروند، 
درخواست خود را در ســامانه ثبت می کنند تا واحدهای صنعتی بر اساس تاریخ اعزام و امتیازی که 

متقاضی در سامانه دارد، آنها را پذیرش کنند. 

خبر روز

امام جمعه چادگان:

سازمان بازرسی به فروش ویالهای دهکده چادگان ورود کند
امام جمعه چادگان با بیان اینکه جدیدا مجوز فروش ویال در دهکده تفریحی چادگان صادر شده، گفت: از 
سازمان بازرسی می خواهم مجوزی که داده است را لغو کند تا دولت جدید مستقر شود.محمود بنی جمالی 
افزود: از اتفاقات خوب شهرستان بود که باالخره بعد از چندین ماه، مصوبه شورای فرهنگ عمومی که یکی از 
میادین یا خیابان های اصلی این شهر مزین به نام حاج قاسم سلیمانی شود، محقق شد. شهر گردشگری 
باید خاکریز و پیوست فرهنگی داشته باشد وگرنه سیل نابسامانی های فرهنگی شهر را با خود می برد.امام 
جمعه چادگان تصریح کرد: کار دهکده با کارگروه فرهنگی پیش می رود، بعد از 6 ماه که می گویم کارگروه 
فرهنگی، هنوز خبری نشده است، آقایان ضرورتش را احساس نمی کنند؟ من توصیه ام به شورای شهر بعد 
این است که مشکالت و اولویت ها را خوب بشناسید، اولویت اول این است که تکلیف دهکده مشخص شود. 
باید ساختمان مرکزی از اصفهان به چادگان بیاید.وی عنوان کرد: سازمان عمران زاینده رود از لحاظ ساختار 
اداری، زیر مجموعه شهرداری چادگان تعریف می شود. بودجه اش باید به شهرداری چادگان بیاید؛ وظیفه 

اصلی شورای شهر این است که آقایان را زیر چتر خودش بیاورد، باید روش دهکده، روش قانونی باشد.

وزیر راه و شهرسازی:

وام ودیعه مسکن به کسانی که پارسال دریافت کرده اند، 
امسال داده نمی شود

وزیر راه و شهرســازی درباره مصوبه ســتاد ملی کرونا در حوزه اجاره مســکن گفت: با توجه به بررسی 
پیامدهای جابه جایی مستأجران در شــرایط تنگنای اقتصادی و همه گیری کرونا در جلسه ستاد ملی 
کرونا، میزان افزایش نرخ اجاره بها همچون مقادیر سال گذشته، به منظور تمدید خودکار و بدون مراجعه 
به دفاتر امالک، مجددا مورد تاکید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس، میزان افزایش اجاره بها در شهر 
تهران، حداکثر ۲۵ درصد، دیگر کالن شهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری کشور ۱۵ درصد تعیین شده است 
.اسالمی افزود: بررسی ها حاکی از تمدید بیش از 8۵ درصد قراردادهای اجاره بر مبنای مصوبات ستاد 
ملی کرونا در سال گذشته است. البته در حوزه تسهیالت ودیعه مسکن نیز میزان وام دهی بانک ها برای 
سال ۱4۰۰ اندکی افزایش پیدا کرد تا افزایش اجاره بها، به نحو موثرتری جبران شود. همچنین دریافت 
کد رهگیری، صرفا برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیالت ودیعه مسکن از بانک ها مورد نیاز است و وام 
تسهیالت مسکن به مستأجرانی که سال گذشته از این وام استفاده کرده اند، تعلق نخواهد گرفت.بر اساس 
آنچه مطرح شد، در جریان برگزاری هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا، با پرداخت تسهیالت ودیعه 
مسکن به مستأجران به منظور حمایت از خانوارها برای تمدید قرارداد اجاره امالک مسکونی، موافقت شد.

روند نزولی چک های برگشتی همچنان ادامه دارد
طبق آمار بانک مرکزی در اردیبهشــت امســال، نسبت تعداد چک های برگشــتی به کل چک های 
صادرشده به 9 درصد رسیده است.طبق آخرین آمار ارائه شده توســط بانک مرکزی، در اردیبهشت 
۱4۰۰، ۷.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱94.۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده که 6۷۰ هزار فقره آن به 
ارزش ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است؛ بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تعداد 
چک های برگشتی 9 درصد کل چک های مبادله شده و ارزش چک های برگشتی برابر با ۱۱.9 درصد کل 
چک هاست.این در حالی است که در اردیبهشت ۱۳99، آمار ارائه شده بانک مرکزی نشان می دهد که 
از 8 میلیون فقره چک مبادله شده به ارزش ۱۳۵.8 هزار میلیارد تومان، 999 هزار فقره چک به ارزش 
۱6.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده که نسبت برگشت چک از نظر تعداد و ارزش به ترتیب برابر با 
۱۲.۵ و ۱۲.۳ درصد بوده است. بنابراین در مقایسه با اردیبهشت سال قبل، آمار چک های برگشتی بهبود 
یافته است.بر این اساس تعداد چک های برگشتی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال 
قبل، با کاهش ۲8.8 درصدی و ارزش چک های برگشتی نیز با کاهش ۲.۵ درصدی همراه بوده است.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان:

دولت صنایع دستی را 
زمین گیر کرد!

بحران فراگیر شــدن کرونا باعث شد که 
صنایع دستی با مشکالت عدیده ای روبه 
رو شود که در نتیجه ورشکستگی بسیاری 
از کارگاه های تولیدکننده صنایع دســتی 
را در پی داشت.ســید عباس شــیردل از 
عملکرد دولت در حوزه صنایع دســتی بر 
آسیب پذیر بودن این بخش تاکید داشته 
و بخش بزرگی از مشکالت که کرونا بر بازار 
صنایع دستی وارد کرده را نتیجه مدیریت 
نادرست دولت دانســت. به گفته وی، در 
اینکه خسارات بســیار سنگینی بر  صنایع 
دستی وارد آمده هیچ شــکی نیست، از 
طرفــی هم مدیــران تا به حــال عملکرد 
مناســبی را در زمینه جبــران این زیان ها 
به نمایش نگذاشــته اند همیــن امر نیز 
باعث شــده تا هنرمندان و فعاالن صنایع 
دستی ضررهای سنگینی را متحمل شوند 
کــه در برخی مــوارد جبــران ناپذیر بوده 
است. اما بسیاری از آسیب های وارده در 
صورت حمایت دولت و نهادهای مربوطه 
جبران شدنی نیســت و افراد می توانند با 
کمک های ناچیزی بار دیگر کســب و کار 

خود را از سر بگیرند.
 شــیردل تصریح کرد: وقتــی صحبت از 
تولید می شود باید به مســئله مواد اولیه 
توجه شود، عملکرد دولت در بخش تامین 
مواد اولیــه تولید که بایــد از طرف وزارت 
صنعت انجام شود به هیچ عنوان صورت 
نگرفت به همین دلیل هم انتقادات زیادی 
بر آن وارد شــد. این در حالی اســت که 
بیشتر مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان این 
حوزه در داخل کشــور تولید می شــوند و 
تامین آنها کار ســختی نیست برای مثال 
مس که در صنایع دســتی مصرف زیادی 
دارد و در مراکزی مانند مس سرچشــمه 
تولید می شــود؛ اما متاســفانه ما شاهد 
افزایش قیمت این مواد هستیم که باعث 
شــده کار برای اغلب فعــاالن این بخش 

حتی غیرممکن شود. 

با کاریابی های غیر مجاز در اصفهان برخورد می شود؛

افراد جویای کار مراقب باشند

 فقدان کاریابی های دارای مجوز قانونی به 
مرضیه محب رسول

دلیل عدم برنامه ریزی و تدوین درست 
چارچوب هایی جهت جذب نیروهای جویای کار در خارج از کشور هم 
کســب و کار مراکز غیر مجاز کاریابی در اصفهان را ســکه کرده و هم 
میزان کالهبرداری و سوءاستفاده از متقاضیان در این زمینه را افزایش 
داده است.شکست برنامه های اعزام نیروی کار به خارج کشور از زمان 
اجرای برنامه چهارم توســعه تاکنون و رکود فعالیت دفاتر مشــاوره 
شغلی و کاریابی ها باعث ایجاد یک فرصت طالیی برای دفاتر غیرمجاز 

و زیرزمینی مهاجرتی شده است.
در واقع عدم تحقــق اعزام ۱۰۰هزار نیروی متقاضی کار به کشــورهای 
خارجی در قالب برنامــه چهارم توســعه با دالیلی مانند ناآشــنایی 
نیروی کار ایرانی با زبان خارجی، ناهماهنگــی آموزش ها با نوع نیاز 
بازار کار بین المللــی، گران بودن نیروی ایرانی، ضعیف بودن ســطح 
آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای و دالیلی از این دســت، نوعی 
ناامیدی در بین کارجویان متقاضی خروج از کشور ایجاد کرد .ناامیدی 
کارجویان متقاضی کار در خارج کشور و ناتوانی دفاتر مشاوره شغلی و 

کاریابی داخلی در برآورد کردن نیازهای شغلی افراد در بازار بین المللی 
زمینه ای را فراهم کرد تا دفاتر مهاجرتی رفته رفته با تبلیغات وســیع 
برای خود جای پای ثابتی را در بازار کار ایران ایجاد کنند و دفاتر داخلی 

را به حاشیه برانند.
البته نمی توان همه تقصیر را به گردن دفاتر مشــاوره شغلی انداخت و 
آنها را در رشد محسوس فعالیت دفاتر مهاجرتی در ایران مقصر اصلی 
دانست چرا که پیگیری و حمایت از فعالیت دفاتر مجاز اعزام کارجویان 
به کشورهای خارجی به عهده دولت اســت و در این زمینه دفاتر فعال 
در بخش خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرند. این مســئله نه تنها 
صورت نگرفت بلکه اجازه رشــد قارچ گونه فعالیت های کاریابی غیر 
قانونی هم عمال با عــدم برخورد با این مراکز صادر شــد.حاال پس از 
ناکامی بســیاری از افراد جویای کار در این مراکز مسئوالن تازه وعده 

برخورد با این مراکز را داده اند. 
در همین زمینه مدیر کار آفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد: موسســات کاریابی بدون مجوز 
پلمب می شوند.حســین باقری با بیان اینکه برخی از موسســات و 

شرکت ها در اصفهان به شکل غیر مجاز اقدام به فعالیت در خصوص 
کاریابی خارجی و  اخذ ویزای کار می کنند،اظهار داشت: این دفاتر به 
افراد جویای کار بــه خصوص فارغ التحصیالن دانشــگاهی که قصد 
اخذ ویزای کار و اشتغال در خارج از کشور را دارند آسیب های زیادی 
وارد می کند.وی افزود: برخــی از افراد حقوقی یــا حقیقی اقدام به 
سوءاستفاده از افراد جویای کار می کنند  به طور مثال برخی از شرکت 
ها یا موسســات درکنار فعالیت های دیگر به خاطر فــرار از مالیات و 
یا دور زدن قوانین در پوشــش کاریابی به صورت غیــر مجاز فعالیت 

می کنند.
باقری تاکید کرد: هر موسسه یا شرکت که به شکل غیر مجاز به صورت 
حضوری یا الکترونیکی اقدام به فعالیت کاریابی کند از لحاظ قانونی 
تخلف کرده است و  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع 
قانونی به این موضوع رســیدگی خواهد کرد.وی افزود: کلیه کاریابی 
ها اعم از داخلی، خارجی و الکترونیکی می بایست طبق قوانین و در 
چهار چوب دستور العمل ها و بخشنامه های ابالغی گام بردارند. این 
مقام مسئول  همچنین گفت: حدود اختیارات و وظایف دفاترکاریابی 
و میزان حق الزحمه های دریافتی از کارجویان اعم از خدمات مشاوره 
و به کارگماری در آیین نامه ها و بخشنامه های ابالغی از سوی وزارت 
تعاون، کار ور فاه اجتماعی ابالغ مشخص می شود.وی ادامه داد: اگر 
در این زمینه تخلفی از ســوی دفاتر مذکور صورت بگیرد، احقاق حق 
افراد شاکی پیگیری شده و در صورت عدم تمکین دفاتر، موضوع ابتدا 
در کمیته هیئت ماده 9 استان و ســپس در هیئت ماده ۷ آیین نامه 
کاریابی ها رسیدگی می شود و پس از آن مرحله به مرحله تذکر، تعلیق 

مجوز، طرح دعوی در مراجع قضایی و...  اجرا خواهد شد.
باقری گفــت: کاریابی هایی کــه در مراجع قضایی پلمب می شــوند 
دیگر اجــازه فعالیت را در ایــن قالب ندارند  و برابر مقــرارت کاریابی 
های غیر مجــاز مادامی که بخواهنــد بدون اخذ مجــوز های الزم از 
مراجع ذی ربط به فعالیــت در این حوزه ادامه بدهنــد، مورد پیگیرد 
قانونی قرار خواهنــد گرفت . مدیــر کار آفرینی و اشــتغال اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان افزود : این موسســات در صورتی 
مجاز به فعالیت هســتند که نســبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام 
کنند.وی خاطر نشــان کرد: کلیه دفاتر فعــال و دارای مجوز به عنوان 
شــرکای اجتماعی ایــن اداره کل موظــف به نصب مجــوز فعالیت، 
دستورالعمل حق الزحمه مربوط به سال جاری و تابلوی متحد الشکل 
 مطابق با بخشــنامه های ابالغــی وزارت تعاون، کار ورفــاه اجتماعی

 خواهند بود.

برگزاری هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو 
و صنایع وابســته اصفهان از یکم تیرماه و با حضور ۷۵ 
شرکت از استان های مختلف کشور آغاز می شود.  این 
نمایشگاه که تا چهارم تیرماه و به مدت چهار روز در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی استان برپا خواهد 
بود، شــرکت های فعال در زمینه تولید قطعات خودرو 
را گرد هــم جمع خواهد کرد تــا جدیدترین فعالیت ها 
و به روزترین پتانســیل های خــود را در معرض بازدید 
متخصصان، کارشناســان و عالقه مندان به این حوزه 

قرار دهند.در این دوره نمایشــگاه، ۷۵ شــرکت از ۱۲ 
استان اصفهان، فارس، تهران، البرز، قزوین، خوزستان، 
خراســان رضوی، مرکزی، آذربایجان شرقی، بوشهر، 
همدان و مازندران حضور خواهند داشت و دستاوردها 
و توانمندی هــای خــود را در 9۰۰۰ مترمربــع فضــای 
نمایشگاهی به نمایش خواهند گذاشت. شرکت کنندگان 
در هفدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات خودرو و 
صنایع وابسته اصفهان در زمینه قطعات و مجموعه های 
خودرو، قطعات موتــور، اجرا و قطعــات الکترونیک 
خودرو، ماشین آالت و تجهیزات قطعه سازی، تحقیقات 
و طراحی مهندسی، مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، 
بازرگانی و خدمات پس از فروش، لوازم تزئینی خودرو، 

تعمیر و نگهداری خــودرو، محصــوالت پاک کننده و 
شوینده خودرو، سیستم های شاسی، تیونینگ، بیمه 
و... فعالیت دارند و تنوع فعالیت های آنها سبب شده تا 
این نمایشگاه به یک نمایشگاه جامع در حوزه قطعات 
خودرو تبدیل شود.حضور شرکت ها و برندهای شاخص 
حوزه قطعات خودرو در این رویداد نمایشگاهی، حضور 
اســتان های متعدد و بیشتر در مقایســه با دوره های 
گذشــته و افزایش متراژ مفید نمایشــگاه نیز از جمله 
ویژگی های هفدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات 
خودرو محسوب می شــود.این نمایشگاه که از ساعت 
۱۰ تا ۱8 روزهای یکم تا چهارم تیرمــاه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برپا می شود.

 برگزاری هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو
 و صنایع وابسته اصفهان

مسئول حوزه  نمایندگی در سازمان جهاد کشاورزی استان:

برای حفظ آمار صادرات محصول کشاورزی اصفهان مشکل داریم
مسئول حوزه  نمایندگی در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:  اولویت های ما در ابتدای سال شامل توسعه برنامه کنترل در محصوالت زراعی، تقویت و توسعه 
و راه اندازی زنجیره های یکپارچه تولید و.... بوده اســت و عالوه بر این موارد پتانســیل های ویژه ای مثل وجود بخش خصوصی، وجود ظرفیت های علمی و تخصصی 
وجود دارد.بختیاری گفت: اگر کشاورزی ما علمی نباشد دچار ضررهای زیادی می شویم و این موضوع برای ما حائز اهمیت است و باید به دنبال آن باشیم.مسئول حوزه  
نمایندگی در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان داشت: ما دارای رتبه اول تولید نهال در کشور هستیم و موضوع مهمی است . به دنبال حفظ آن هستیم و در دیگر 
موارد نیز دارای چنین جایگاه هایی خواهیم بود.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 4۳۰ واحد در استان به بهره برداری رسیده که باعث اشتغال ۲ میلیون نفر شده است؛ با 
وجود تمام این موارد در کشور رتبه چهارم را داریم و این موضوع را می طلبد که افرادی که در استان به دنبال اشتغال هستند، وارد این بخش شوند.بختیاری اظهار داشت: 
در سال 99 آمار صادرات محصول کشاورزی اصفهان تقریبا نزدیک به ۱8۳ هزار تن و ۱۲9 میلیون دالر بوده؛ اما برای حفظ این موارد با مشکالتی مواجه هستیم.وی عنوان 
کرد: مشکل بعدی تغییر کاربری زمین هایی است که مستعد کشاورزی اند؛ خاک کشاورزی خاکی نیست که به راحتی تولید شود و خط قرمز ما اراضی کشاورزی مستعد 

ماست و باید حواس مان به تغییر کاربری هایی که یک شبه اتفاق می افتد ،باشد.

اوراق کردن 
مرسدس بنز 

قاچاق
مقام های قضایی در مانیل 
پایتخــت فیلیپیــن چنــد 
دســتگاه خودروی اشرافی 
قاچاق را جلوی چشم مردم 
با بیل مکانیکی اوراق کردند.

وز عکس ر

عکس: مشرق نیوز
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 غنی سازی اوقات فراغت در کانون پرورشی فکری
کودکان و نوجوانان

سرپرســت کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان چهارمحال 
و بختیــاری درخصوص برنامه هــای کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان بــرای اوقات فراغت در تابســتان اظهار کــرد: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا از سال گذشــته تمامی کالس های حضوری این 
کانون تعطیل شده است و کالس ها به صورت مجازی و برخط برگزار 
می شــوند، همچنین ثبت نام کالس هــا نیز به صــورت آنالین انجام 

خواهد شد.
حجت ا... آســمند افزود: از حدود یــک هفته پیش تــرم بهار کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان پایــان یافت که ۱۷ کارگاه 

آموزشی در این ترم فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: ثبت نام ترم تابســتان کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان چهارمحال و بختیاری از تاریخ ۲۹ خرداد آغاز شده و ۱۵ تیر 
نیز تاریخ شروع کالس هاست که حدودا تا اواسط شهریور ادامه دارند.

آســمند عنوان کرد: با توجه به موضوع تعطیلی مدارس در تابســتان 
و شــروع اوقات فراغت دانش آمــوزان برنامه ریزی های الزم جهت 
برگزاری حدود ۶۸ کارگاه آموزشــی در کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان چهارمحــال و بختیاری صورت گرفته اســت و این کانون 
آمادگی الزم جهــت برگزاری این ۶۸ کارگاه را بــه صورت آنالین برای 

تابستان دارد.
سرپرســت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان چهارمحال و 
بختیاری یادآور شد: پیش از شیوع بیماری کرونا و با برگزاری حضوری 
کالس ها، کارگاه های آموزشی گستردگی بیشتری داشتند همچنین 

استقبال از این کالس ها نیز نسبت به کالس های آنالین بیشتر بود.
وی اضافه کرد: درخواســتی از ســمت کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان چهارمحال و بختیاری به ســتاد مبارزه با کرونا اســتان 
فرستاده شده است که درصورت موافقت این ستاد با توجه به فضاها و 
ظرفیت های موجود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
برخی کالس ها با ظرفیت محدود و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

به صورت حضوری برگزار شوند.
آسمند با اشــاره به این موضوع که در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان چهارمحال و بختیاری فضاهای بسیار بزرگی جهت برگزاری 
کارگاه های آموزشــی وجود دارد تصریح کرد: طی چنــدروز آینده با 

وصول پاسخ درخواست ارسال شــده به ستاد مبارزه با کرونا استان و 
درصورت موافقت این ســتاد با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل 
کالس های حضوری در دســتور کار کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان قرار می گیرد.
سرپرســت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: برخی از کارگاه های درنظر گرفته شــده برای ترم 
تابستان شــامل کارگاه کاردســتی مقدماتی که ویژه نونهاالن است، 
ساخت عروسک های نمایشی، شاهنامه خوانی به صورت مقدماتی، 
تکمیلی و پیشرفته، نجوم، شــعر و قصه های خالق، مهندسی خالق، 
پویانمایی، خوش نویسی، سفالگری است همچنین کارگاهی با عنوان 
حال خوش زندگی برگزار خواهد شــد که در ایــن کارگاه مهارت های 

مختلفی آموزش داده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: کالس هــای کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان چهارمحال و بختیاری ویژه کودکان و نوجوانان اســت یعنی 
از حدود چهار یا پنج ســال تا ۱۷ یا ۱۸ ســال با توجه به نوع کالس ها 

می توانند در آن ها شرکت داشته باشند.

 پاک سازی آبشخور های حیات وحش 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: دوستداران حیات وحش برای تامین 
آب سالم حیات وحش در مناطق تحت مدیریت، در اقدامی خودجوش، آبشخور های حیات وحش 

را پاک سازی و گندزدایی کردند.
شهرام احمدی افزود: این اقدام به منظور تامین آب سالم برای حیات وحش در شرایط خشکسالی 

و افزایش دمای هوا، آبشخور های منطقه حفاظت شده تنگ صیاد پاک سازی و گندزدایی شد.
احمدی اضافه کرد: پاک ســازی و گندزدایی در مناطق تحت مدیریت اســتان در چند مرحله اجرا 
می شود و در گام نخست این اقدام با همکاری دوستداران طبیعت و اعضای سازمان های مردم نهاد 

محلی در پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد آغاز شده است.
وی اظهار داشــت: با توجه به اهمیت تامین آب ســالم بــرای حیات وحش، به ویژه در شــرایط 
خشکســالی پیش بینی های الزم برای تامین آب در مناطق تحت مدیریت صورت پذیرفته است.

احمدی تصریح کرد: احداث و آبگیری مخازن و تانکر هــای ذخیره ای آب و لوله های انتقال آب از 
جمله اقدامات حفاظتی انجام شده است.وی خاطر نشان کرد: دوستداران محیط زیست همانند 
گذشته می توانند برای ساخت آبشخور و تامین علوفه حیات وحش در شرایط خشکسالی، با محیط 

زیست همکاری و مشارکت کنند.

 پرداخت تسهیالت اشتغال برای والدین 
دارای چند قلوی فاقد شغل

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اخیرا حمایت سازمان 
بهزیستی از خانواده های دارای فرزند چندقلو بوده اســت، اظهار کرد: این حمایت ها عموما شامل 
خانوارهایی می شــود که فرزندان شــان بیش از دو قلو باشــند، باتوجه به کمبود اعتبار، آخرین 
دستورالعمل حمایتی مربوط به خانواده های دارای فرزند سه قلو به باال تغییر یافته و مدتی است که 
این دستورالعمل ثابت ماند. عسگری یادآور شد: اخیرا خانواده های دارای فرزند دوقلو نیز می توانند 

در سامانه ثبت نام کنند، اما در حال حاضر کمکی به آنان صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه حمایت  از خانواده های دارای فرزند چندقلو، تنها مربوط به افراد تحت پوشــش 
بهزیستی نیست، افزود: این حمایت ها شامل دیگر افراد نیز شامل می شود، الزم به ذکر است اگر 
شرایط اقتصادی خانواده ها مناسب نباشد، حمایت های مادی از این خانواده ها صورت می گیرد و 

تمام ارزیابی ها برای سنجش توانایی مالی افراد انجام می شود.
عسگری در خصوص میزان حمایت های مالی از خانواده های دارای فرزند سه قلو به باال، توضیح داد: 
میزان حقوق ماهیانه به افراد دارای فرزند سه قلو، ۳۵۰ تومان و چهارقلو ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر 
فرزند است، طبق دستورالعمل جدید، عالوه بر فرزندان، پدر و مادران نیز تحت حمایت قرار می گیرند 

و عالوه بر فرزندان، والدین نیز همان میزان مستمری را دریافت می کنند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی دیگر از حمایت ها از 
خانواده های دارای فرزند چندقلو، توزیع شیر خشــک بود که این مسئله به دانشگاه علوم پزشکی 

سپرده شده است و خانواده ها باید از آن محل پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: اگر سرپرست خانواده دارای فرزند سه قلو به باال درآمدی نداشته باشد، تسهیالتی 
تحت عنوان اشتغال به او تعلق می گیرد، البته میزان تسهیالت، بستگی به طرح اشتغال سرپرست 

خانواده دارد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری، مدت زمان دریافت خدمات ویژه 
چندقلوها را منوط به تشخیص مددکاران عنوان و خاطرنشــان کرد: افرادی که تمکن مالی داشته 
باشند شامل حال دریافت خدمات نمی شوند، اگر فرزندان نیز بیمار باشند، خدمات مربوطه تا مدت 

زمانی است که خانواده  تحت پوشش سازمان بهزیستی و نیازمند دریافت کمک باشد.

اخبار

پیش از شیوع بیماری کرونا و با برگزاری حضوری 
کالس ها، کارگاه های آموزشی گستردگی بیشتری 
داشتند همچنین استقبال از این کالس ها نیز نسبت 

به کالس های آنالین بیشتر بود
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مفاد آراء
3/75 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکــه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
مشاعی افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال 
عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود  چاپ و منتشر می گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار 
نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نمایدو گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
 نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام     متصرف می نماید. 
 لیکن صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه

 نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009000828مــورخ  1400/03/25 آقای امید 
قنبری مبارکه فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
نیمه ساخته به مســاحت  258/08متر مربع مجزی شــده از پالک  990 فرعی 
از دو - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 

مشهدی کریم ایرانپور 
2- رأی شــماره 140060302009000829مــورخ  1400/03/25 خانم اکرم 
محمدی مبارکه فرزند شــعبانعلی در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب 
ساختمان نیمه ساخته به مساحت  258/08متر مربع مجزی شده از پالک  990 
فرعی از دو - اصلی  واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 

رسمی مشهدی کریم ایرانپور 
3- رأی شــماره 140060302009000830مــورخ  1400/03/25 خانــم 
آرزو حقانی مبارکــه فرزند ناصر در ششــدانگ یــک باب مغازه به مســاحت  
28/38متــر مربع مجزی شــده از پــالک  852 فرعی از دو - اصلــی  واقع در 
 بخــش 9 ثبــت اصفهــان انتقالی بــا واســطه از مالک رســمی مشــهدی

 میرزا احمد هیرمند 
4- رأی شماره 140060302009000546مورخ  1400/02/29 آقای داریوش 
ایرانپور مبارکه فرزند عبدالخالق در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت  
218/02متر مربع مجزی شــده از پالک  یک - اصلی  واقــع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباســعلی ایرانپور بموجب سند شماره 

6146 مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
5- رأی شــماره 139960302009002727مــورخ  1399/09/09 اقای جواد 
گودرزی ســرارودی فرزند اســداله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
221/80متر مربع مجزی شــده از پــالک  16 - اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی کریم باقریان سرارودی بموجب سند 

25968 مورخ 1351/03/17 دفتر سه - شهرضا 
6- رأی شــماره 139960302009003465مورخ  1399/11/30 آقای مهدی 
مرادی خولنجانی فرزند رحمت اله در ششــدانگ قســمتی از یک باب خانه به 
مساحت 117/40متر مربع مجزی شده از پالک  12- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالعلی باروتی شاه کوچکی بموجب 

سند 4032 مورخ 1348/04/01 دفتر 96 – اصفهان
7- رأی شــماره 139960302009003700مــورخ  1399/12/26 خانم زهرا 

شــیخ فرزند علی در ششــدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 347/12متر 
مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی شعبان خالوزاده بموجب سند 55708 مورخ 1351/06/08 

دفتر 29- اصفهان
8- رأی شــماره 139960302009002267مورخ  1399/06/29 آقای فیروز 
عباســیان فرزند مرتضی در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مســاحت 
208/31متر مربع مجزی شــده از پــالک 17 - اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رحمت اله قربانی شاه کوچکی بموجب 

سند 25612 مورخ 1351/03/01 دفتر سه - شهرضا
9- رأی شــماره 14006030200900394مــورخ  1400/02/11 خانم فهیمه 
ضیائی فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 270/15 متر مربع 
مجزی شده از پالک  1262فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رضا قلی خدارحمی بموجب سند شماره 3485 

مورخ 1346/05/04 دفتر 4 شهرضا 
10- رأی شــماره 140060302009000368مــورخ  1400/02/09 خانــم 
زهرا جوادی اســد ابــادی فرزند علــی جان در ششــدانگ یــک قطعه زمین 
محصور با مســتحدثات قدیمی به مســاحت 198/11متر مربع مجزی شــده 
از پالک  11- اصلــی  واقع در بخــش 8ثبت اصفهــان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی اســداله عســگری  بموجب ســند 762مــورخ 1334/10/09 

دفتر 4- شهرضا
11- رأی شماره 14006030200900544مورخ  1400/02/29 آقای شکراله 
باروتی شاه کوچکی فرزند صفرعلی در ششدانگ یک باب دامداری )گاوداری(به 
مساحت 1786 متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی صفرعلی اسدی بموجب سند شماره 

55779مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
12- رأی شماره 14006030200900552مورخ  1400/02/29 آقای محمدرضا 
مردانی فرزند قربانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/78متر مربع 
مجزی شده از پالک  51 - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی سید کمال موسوی بداغ ابادی بموجب سند شماره 24169 مورخ 

1355/02/13 دفتر 53-اصفهان
13- رای اصالحی : پیروی رای هیات به شــماره 139960302009002746 
مورخ 1399/09/09 بــا توجه به مدارک و مســتندات موجــود در پرونده ، نام 

خانوادگی مالک از جواد فنائی به  جواد ندافی اصالح  می گردد . 
 تاریخ انتشار اول  : 1400/03/30
تاریخ انتشار دوم  : 1400/04/14

م الف: 1150588 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
اصالحیه

1- رای اصالحی به شــماره 140060302009000797مورخ 23/3/1400 :  
پیروی رای هیات به شماره 139960302009002746 مورخ 1399/09/09 با 
توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده ، نام خانوادگی مالک از جواد فنائی 

به  جواد ندافی اصالح  می گردد . تاریخ چاپ : 1400/3/30
اخطار اجرایی

3/76 مشــخصات محکوم له: محمدعلــی حیدری فرزند مصطفی به نشــانی  
دستگرد برخوار خ آیت اله کاشانی پ 74 محکوم علیه : جواد رحمانی پناه فرزند 
حسن به نشانی مجهول المکان به خواسته : مطالبه ، محکوم به : به موجب رأی 
شــماره 697 به تاریخ 99/11/30  حوزه قضائی به شماره پرونده 99/468 حوزه 
شورای حل اختالف شعبه پنجم شهرستان برخوار محکوم علیهم محکوم است 
به: الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سواری پیکان دولوکس 
به شماره انتظامی 44 ایران 985و86 مدل 1359 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
170000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم لــه و هزینه ی حق االجرا 

نیز برعهــده ی محکوم علیه می باشــد. ماده 34 قانون اجــرای احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد ، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مذبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 
 م الف : 1149776 دفتر شــعبه پنجم حقوقی  شورای حل اختالف مجتمع  

شماره یک شهرستان برخوار
فقدان سند مالکیت

3/77 شــماره نامه:  140085602033000979-1400/03/11  نظر به اینکه 
سند مالکیت مجاری بیست دقیقه از قنات معروف فمه شبانه روز میر حیدر پالک 
ثبتی شــماره 26- اصلی )ردیف 4(  واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 
 20 صفحه 389 دفتر 7 متمم مجاری به نام آشــیخ باقــر صدارتی فرزند جناب 
مال احمد  صادر و تسلیم گردیده است، بموجب گواهی حصر وراثت شماره 551 
مورخ 1349/10/15 دادگاه بخش نطنز باقر صدارتی فــوت ورثه حین الفوتش 
عبارتند از: بتول، پروین شــهرت هر دو صدارتی )فرزنــدان( و بلقیس صدارتی 
)همســر( و رقیه صدارتی )مادر( ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت شــماره 
142 مورخ 1353/10/15 رقیه صدارتی فوت ورثه حین الفوتش عبارت اســت 
از صدیقه طیالبی کــه بموجب گواهی حصر وراث اخیــر الذکر صدیقه طیالبی 
نیز فوت ورثــه وی عبارتند از ماشــاله طیالبی فرزند و الغیر ســپس بموجب 
دادنامه حصر وراثت وراثت 117 مورخ 1357/08/12 رئیس دادگاه بخش نطنز 
 ماشــاله طیالبی فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از رضا، طلعت، مهین، شــهین 
شــهرت همگی طیالبی برادران و خواهان و الغیر ســپس بــه موجب دادنامه 
حصر وراثت 37 مــورخ 1368/02/12 دادرس دادگاه حقوقی 2 مســتقل نطنز 
بلقیس صدارتی فوت ورثــه حین الفوتش عبارتند از: پروین و بتول شــهرت هر 
دو صدارتی و فاطمه طیالبی فرزندان و الغیر و در ادامه به موجب ســند انتقال 
اجرائی شماره 97452 مورخ 1397/03/06 دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز تمامی 
سهمی وراث بتول خانم صدارتی به  آقای رضا طیالبی فرزند محمد حسن انتقال 
 یافته است احدی از ورثه مع الواسطه باقر صدارتی به نام آقا رضا طیالبی بموجب

 درخواست وارده 7488 مورخ 1385/07/16 ، منضم به دو برگ استشهادیه که 
امضاء شــهود آن به شــماره 44628 مورخ 1385/07/15 که به تایید دفترخانه 
اسناد رسمی 7 نطنز  رسیده است اعالم نموده که  سند مالکیت صادره فوق الذکر 

نزد احدی از ورثه بنام پروین صدارتی می باشــد که طی اخطاریه شــماره وارده 
 2974 مورخ 1390/03/17 که به نامبرده اخطــار گردیده که در ظرف مدت ده
 روز اصل ســند مالکیت صادره را تحویل نمایند ولی در مدت قانونی اصل سند 
به این اداره از طرف نامبرده عودت داده نشده اســت  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مــی باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض 
خــود را کتبًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیــت یا ســند معامله به ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتب صورتمجلــس و اصل ســند مالکیت به 
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهی اســت اگر ظــرف مــدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 1150768 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ناظران کیفیت پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 280 

و شناسه ملی 14003354311 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1400/03/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســین کربالیی بادی به شــماره ملی 
1239870167 و سید مهدی سید شمالی به شماره ملی 0067775551 
و کامران کرمانی نژاد بادی به شــماره ملی 1230018522به ســمت 
 اعضای اصلــی هیأت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند . 
مریم دانش آذری به شــماره ملی 1755769792 و سعید جوانی جونی 
به شماره ملی 1290828520 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی 
البدل شــرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بادرود )1151618(

آگهی تغییرات شرکت زرین تراز زاینده رود سهامی خاص 
به شماره ثبت 2054 و شناسه ملی 14008548587 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین حیدری به شماره ملی 1130171825 
و زهرا جعفری به شماره ملی 1130452298 و مهدی حیدری به شماره 
ملی 1130480296 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب و محسن کرمی به شماره ملی 1142479471 به سمت بازرس 
اصلی و علی ابراهیمی به شماره ملی 1142109070 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال1399 مورد تصویب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )1150939(

 آگهی تغییرات شــرکت مهندســی ناظران کیفیت پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 280 

و شناسه ملی 14003354311 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : حسین کربالیی بادی به شماره ملی 1239870167 به سمت رئیس هأت 
مدیره و کامران کرمانی نژاد بادی به شماره ملی 1230018522به سمت نائب 
رئیس هیأت مدیره و سید مهدی سید شــمالی به شماره ملی 0067775551 
به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شــرکت برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادر وتعهد آور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات، 
عقود اسالمی و مشارکت های مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا 
شرکت را بری سازد با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل متفقًا همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای 
منفرد مدیر عامل ویا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
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ادامه روند واکسیناسیون کرونا در استان
حدود ۷۰ درصد از افراد بیش از ۷۰ ساله استان اصفهان واکسن کرونا دریافت کرده اند. مدیر مرکز 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: حدود ۱۷۰ هزار نفر از رده های سنی ۷۰ 
سال و باالتر در استان واکسن کرونا دریافت کرده اند؛ یعنی حدود ۷۰ درصد از افراد این گروه های 
سنی.رضا فدایی افزود: باقی مانده  واکسن، به کســانی که در نوبت دریافت مرحله دوم هستند، 

تزریق می شود.

بقعه ۵00 امامزاده در اصفهان به نیروگاه برق خورشیدی 
مجهز می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: بقعه ۵۰۰ امامزاده در استان اصفهان تا پایان 
ســال جاری با هدف خودکفایی اقتصادی و صرفه جویی در انرژی به نیروگاه برق خورشــیدی 
مجهز می شود.حجت االسالم محمدحسین بلک افزود: تجهیز این مراکز به پنل های خورشیدی 
در مقیاس کوچک به عنوان یکی از اهداف این اداره کل برای امسال تعریف شده است که امکان 
تولید ۲.۵ مگاوات برق را با حداقل تولیدشــان دارند.وی ادامه داد: توســعه مراکز تولید انرژی 
متناسب با امکانات ســازمان اوقاف به عنوان هدف در این مجموعه تعریف شده است.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: ۲۵ مرکز پنل  خورشیدی در مجموعه امامزادگان 
اواخر سال گذشته و اوایل ســال جاری افتتاح شــد و هم اینک حدود ۶۰۰ کیلو وات برق تولید 
می کنند  و در حال توسعه این مراکز هستیم.وی اضافه کرد: مجموعه اوقاف و امور خیریه استان 
بنا به اذعان مسئوالن توزیع برق اصفهان بیشــترین تولید کننده پنل های برق در مقیاس کوچک 

محسوب می شود.
حجت االسالم بلک خاطرنشان کرد: به دنبال سرمایه گذاری در یک مزرعه تولید انرژی خورشیدی 
با ظرفیت ۵ مگاوات در شهرستان بادرود هستیم که مطالعاتی هم در زمینه این کار بزرگ انجام 
شده اســت .به گفته وی،  طرح پیشــنهادی دیگری هم در زمینه ســرمایه گذاری با استفاده از 
امکانات اداره کل اوقاف در حال انجام است که امیدواریم امسال بتوانیم این طرح را جلو ببریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان بیان کرد: راه اندازی ۱۰ مرکز جایگاه ســوخت هم 
توسط این مجموعه در استان شناسایی شده است و در مرحله صدور مجوز قرار دارد که امیدواریم 
با همکاری مسئوالن شرکت نفت در ســال جاری بتوانیم تعدادی از این مراکز را فعال کنیم.وی 
یادآور شد: یک مرکز جایگاه انرژی نیز در شهرستان اردستان در یک زمین موقوفه رها شده بایر 
راه اندازی شــده که در زمان حاضر به مرکز بسیار خوب برای خدمت رســانی به هموطنان تبدیل 

شده است.

رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان منصوب شد
طی حکمی از ســوی رییس جهاد دانشــگاهی کشــور، مهدی ژیان پور به عنــوان رییس جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان منصوب شــد.حمیدرضا طیبی،رییس جهاد دانشگاهی کشور با تبدیل 
حکم سرپرســتی، مهدی ژیان پور را برای مدت دو سال به سمت »رییس جهاددانشگاهی واحد 

استان اصفهان« منصوب کرد.
در این حکم آمده اســت: »عنایت و همت جنابعالی را بر انتخاب زمینه  فعالیت مناســب، انجام 
و توســعه فعالیت های جایگزین طی هماهنگی با حوزه های تخصص دفتر مرکزی و متناســب 
با ظرفیت های اســتان اصفهان و همچنین اهتمام به تحقق اهداف برنامه توسعه واحد، به ویژه 
در جذب، نگهداشت و توسعه منابع انســانی کارآمد، منشأ تحوالت سازنده و اثربخش برای این 
نهاد انقالب اســالمی در آن واحد، جلب می کند.« مهدی ژیان پور دانش آموخته دکتری جامعه 
شناسی دانشگاه اصفهان است. وی پیش از این نیز به عنوان معاون پژوهشی و سرپرست جهاد 

دانشگاهی واحد اصفهان فعالیت داشت.

تکرار حادثه  های خطر آفرین  در شهربازی های اصفهان؛

خبری از استانداردسازی نیست ؟!

بروز حوادث در شهربازی های اصفهان با  پریسا سعادت
باز شدن این مراکز و مراجعه بیشتر مردم 

دوباره شروع شده است. 
یکی از دردناک ترین و دلهره آورترین مورد از حوادث شــهربازی در 
اصفهان در مرداد ماه 98 در دستگاه رنجر شهربازی صفه رخ داد و عده 
ای برای بیش از یک ساعت معلق  میان آسمان و زمین باقی ماندند. 
پس از آن سخت گیری ها و حساسیت ها نسبت به استاندارد سازی 
وسایل بازی شــهربازی ها در اصفهان افزایش یافت؛ اما این حوادث 
امسال روی دور تکرار افتاده است. از ابتدای سال تاکنون این چندین 

حادثه در مراکز تفریحی اصفهان است که خبرساز می شود. 
در جدیدترین حادثه از این دســت در ســاعات پایانی شب چهار نفر 
در ترن هوایــی در یکی از شــهربازی های اصفهان محبوس شــدند 
.سخنگوی سازمان آتش نشــانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه این حادثه در ســاعت ۲۲ و ۴۳ دقیقه شــب به سامانه 
۱۲۵ آتش نشانی اطالع داده شــد، گفت: در این حادثه دو مرد ۳۶ و 
۳۷ ساله ودو بانوی ۳۲ ساله در دستگاه ترن هوایی شهر بازی شرق 

اصفهان محبوس شده بودند.

فرهاد کاوه آهنگران افزود: گروه امداد و نجات ایســتگاه شــماره ۱۵ 
و نردبان نجات ایســتگاه شــماره ۲۳ در عملیات 8۰ دقیقه ای افراد 

محبوس شده را نجات دادند. 
این اولین بار نیســت که این حوادث در شهربازی های اصفهان اتفاق 
می افتد، مســلما 8۰ دقیقه معلق ماندن میان زمین و هوا اتفاق رعب 
آوری است که با کوچک ترین ســهل انگاری می توانست فاجعه ای 

به بار بیاورد. 
پیش از این هم در تله سیژ ناژوان و صفه هم در چندین مورد اتفاقاتی 
از این دست رخ داده و گردشگران چندین ساعت برای نجات خود در 
اضطراب و دلهره قرار داشتند .تکرار این ماجرا موجب شد تا دو مرکز 
تفریحی تله کابین صفحه و ناژوان تا اســتاندارد ســازی کامل پلمپ 

شود؛ اما ماجرا این بار در وسایل شهربازی در حال تکرار است. 
هر چند مسئوالن شــهرداری اصفهان اعالم کرده اند که شهر رویاها به 
عنوان اصلی ترین شهربازی اصفهان کامال استاندارد سازی شده؛ اما 
جریان در سایر محل های بازی که اتفاقا هر روز در حال افزایش است 

از چه قرار است؟ 
پیش از این مدیرکل استاندارد اصفهان به بهره برداران شهربازی های 

این استان هشــدار داده بود که استانداردسازی وســایل و تجهیزات 
خود را در فصل زمستان انجام دهند تا در فصل بهره برداری با پلمب و 
ممانعت از کار مواجه نشــوند. وی با تاکید بر اهمیت ایمنی و سالمت 
کودکان و نوجوانان هنگام استفاده از وسایل نصب شده در شهربازی ها 
و زمین های بازی، اظهار داشــت: به همه بهره برداران شهربازی های 
اصفهان نیز اعالم شــد که در فصل زمستان نسبت به استانداردسازی 
وسایل و تجهیزات خود اقدام کنند تا در فصل های بهره برداری دچار 

مشکل و پلمب نشوند. 
هر چند با هر برخورد سازمان استاندارد ،مســئوالن این شهربازی ها 
و مراکز تفریحی به نوعی جو ســازی و مظلوم نمایی روی آورده اند و 
مانع از برخورد قاطع و شدید با این مدل از حوادث شده اند؛ اما تکرار 
این چنین حوادث به راحتی می تواند جان کودکان و جوانان شهر را در 

معرض خطر قرار دهد. 
حتما نباید حادثه با فوت و خســارت های جانی همراه باشد تا فکری 
به حال وضعیت غیر استاندارد مراکز تفریحی شود بهتر است این بار 
پیش از آنکه حادثه ای جان عزیزی را بگیرد، مسئوالن قاطعانه برای 

تفریح و ساعت های خوش و امن مردم دست به کار شوند.

در تله سیژ ناژوان و صفه هم در چندین مورد اتفاقاتی 
از این دست رخ داده و گردشگران چندین ساعت برای 
نجات خود در اضطراب و دلهره قرار داشتند .تکرار این 
ماجرا موجب شد تا دو مرکز تفریحی تله کابین صفحه 
و ناژوان تا استاندارد سازی کامل پلمپ شود؛ اما ماجرا 

این بار در وسایل شهربازی در حال تکرار است

با مسئولان جامعه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: وضعیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان انتخابات 
۱۴۰۰ راضی کننــده بود و از مردم تشــکر می کنم.

علیرضا رییســی درباره شــرایط بیماری در کشور 
گفت: وضعیت ایران گرچه در مجموع نزولی است؛ 
اما باید به ویژه در اســتان های جنوبی و شــرقی 
مراقب باشــیم. اســتان هرمزگان، بوشهر، کرمان 
و سیســتان و بلوچستان از اســتان هایی هستند 
که مراقبت بیشتر الزم دارند.رییسی گفت: اکنون 

۲۲ شهر قرمز، ۱۷۵ شــهر نارنجی و ۲۵۱ شهر زرد 
داریم. شهرهای قرمز عمدتا در استان های بوشهر، 
سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: الگوی ما در تابستان سال 
گذشته به طوری بود که در شهرهای جنوبی کشور 
اوج بیماری را داشــتیم. با توجه به گرم شدن هوا 
و تجمعات در جایی که کولرگازی روشــن اســت، 
عاملی برای انتقال بیماری اســت؛ به همین دلیل 
رعایت پروتکل ها در این مناطق بسیار مهم است.

رییسی درباره آزمون های پایه نهم و دوازدهم نیز 
گفت: با توجه بــه پایان یافتن آزمــون پایه نهم و 
دوازدهم، مروری بر رعایت پروتکل ها داشتیم و از 
آموزش و پرورش و مردم تشکر می کنیم که رعایت 

پروتکل ها در این زمینه باالتر از 9۵ درصد بود البته 
برخی نقاط اشکاالتی داشــت ؛اما عدد 9۵ درصد 
به باال عدد قابل قبولی است. رییسی درباره ادامه 
روند واکسیناســیون کرونا در کشــور نیز گفت: به 
زودی دوز دوم واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ سال 
و همچنین افراد باالی ۷۰ سالی که جا مانده بودند 
را تکمیل خواهیم کرد.وی افزود: روز پنجشنبه هم 
محموله جدید واکسن به دست مان رسید؛ اما خبر 
خوب بحــث مجوز اضطراری داوطلبانه اســتفاده 
از واکســن کووایران برکت اســت که از این هفته 
میزان تولید این واکسن در کشور افزایش خواهد 
 یافت و از تیرماه حجم انبوهی از این واکســن به

 دست مان می رسد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

وضعیت راضی کننده رعایت پروتکل ها در انتخابات

 شمارش آرا 
در اصفهان

با اتمام وقت قانونی رای گیری 
شمارش آرای ســیزدهمین 
ریاســت  انتخابــات  دوره 
جمهــوری و ششــمین دوره 
انتخابات شورای اسالمی شهر 
و روســتا بالفاصلــه با حضور 
ناظران در حســینیه ی رضوی 

اصفهان انجام شد.

نجات نوجوانی از رودخانه آب ملخ
نوجوانی گردشگر که در رودخانه آب ملخ سقوط کرده بود با تالش دو تیم امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر نجات یافت.رییس جمعیت هالل احمر ســمیرم گفت: تیم امداد و نجات در عملیات شش 
ساعته این نوجوان را که در رودخانه ســقوط و از حفره آب ملخ عبور کرده بود نجات دادند.سید نور 
محمد موسوی افزود: این نوجوان ۱۴ ساله که اهل کهگیلویه و بویر احمد است در سالمت کامل به 
منطقه امن منتقل شد.منطقه گردشگری آب ملخ در ۷۰ کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.

جلوگیری از خروج غیر مجاز ۱۴۰ رأس دام از کشور
فرمانده انتظامی شهرســتان بوئین و میاندشــت از توقیف ۱۴۰ رأس گوســفند کــه قاچاقچیان 
قصد داشند آنها را به صورت غیر مجاز از اســتان خارج کنند، خبر داد.سرهنگ علی مرشد فریدنی 
اظهار داشت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامي شهرســتان بوئین و میاندشت حین کنترل 
خودروهای عبوری در ایستگاه ایست و بازرسی شهید ساالری، به ۲ دستگاه کامیون که قسمت بار 
آنها دارای روکش بود مشکوک و برای بررسی های بیشتر آنها را متوقف کردند.وی افزود: ماموران 
پس از متوقف شــدن خودروها در بازرسی صورت گرفته ۱۴۰ رأس گوســفند را کشف کردند که در 
بررسی های بیشتر مشخص شــد این دام ها به صورت غیر مجاز و بدون هرگونه پروانه بهداشتی 
هستند و رانندگان در حال خروج غیر مجاز آنها از اســتان و انتقال به خارج از کشور بودند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان بوئین و میاندشت بیان داشــت: در این رابطه هر دو خودرو به همراه احشام 
مربوطه توقیف و رانندگان آنها نیز دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

از سرگیری ممنوعیت تردد شبانه 
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ممنوعیت تردد شــبانه که به دلیل برگزاری انتخابات در 
دو شب متوالی لغو شده بود، از ۲9 خرداد از سر گرفته شدسرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: 
ممنوعیت تردد شبانه که برابر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در تاریخ های ۲۷ و ۲8 خردادماه 
لغو شده بود از ساعت ۲۲ شب گذشته از سر گرفته شــد. وی افزود: شهروندان نگران پیامک های 
ارسالی اعمال جریمه شب های ۲۷ و ۲8 خردادماه به دلیل تخلف تردد نباشند چرا که این جریمه 
حذف می شود.رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: بعد از این دو روز، اجرای طرح زوج و فرد 

در کالن شهر اصفهان همچنان برقرار است.

انهدام باند قاچاق محموله های مواد با خودروهای سواری
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دستگیری اعضای باند ۳نفره قاچاق مواد مخدر و کشف 

۱۷۵ کیلو تریاک در عملیات مشترک ماموران این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ غالمحسین صفری بیان داشت: ماموران پلیس اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان با اشرافیت اطالعاتی خود مطلع شــدند گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر با تشکیل 
باندی مجرمانه اقدام به انتقال محموله مواد افیونی به وسیله ۲ دستگاه خودروی سواری از مرزهای 

جنوب شرقی کشور به سمت اصفهان کردند که بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از اقدامات خاص پلیسی با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی شهرســتان لنجان، حین کنترل خودروهای عبوری در محور ســفید دشت – 

ورنامخواست به ۲ دستگاه خودروی سواری تیبا و ساینا مشکوک و آنها را متوقف کردند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان داشت: ماموران پس 
از متوقف شدن خودروهای مذکور از آنها بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات ۱۷۵ کیلو تریاک 

کشف شد.
سرهنگ صفری از دستگیری اعضای باندی ۳ نفره در این عملیات خبر داد و گفت: متهمان دستگیر 

شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

وز عکس ر

اخبار

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 مشکل امنیتی در سطح
استان نداشتیم

خبر روز

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در 
حوزه امنیتی هیچ گونه مشکلی در سطح 
استان نداشتیم، موارد جزئی در ارتباط با 
اختالفات پیرامون طرفــداران نامزدهای 
شــوراها پیش آمد کــه طبیعتــا در نقاط 
مختلف استان در هر دوره رخ می داد و با 

کمترین میزان تنش برطرف شد.
محمدرضــا میرحیــدری اظهار داشــت: 
از همه مردم شــریف اســتان که به  رغم 
همه سم پاشی های دشمنان و مشکالت 
اقتصادی و گله مندی ها پای صندوق های 
رای آمدند، تشــکر می کنیم کــه عزت و 

شوکت نظام را رقم زدند.
وی تصریح کــرد: در حــوزه امنیتی هیچ 
گونه مشکلی در سطح اســتان نداشتیم 
و فقط موارد جزئی در ارتباط با اختالفات 
پیرامون طرفــداران نامزدهای شــوراها 

پیش آمد.
میرحیــدری عنــوان کــرد: وضعیــت 
امنیتی اســتان با هم افزایی و هماهنگی 
دستگاه های امنیتی در بهترین وضعیت 
قــرار دارد، ماموریــت متوجــه نیــروی 
انتظامی اســت، از همکاری که ســپاه و 
بسیج و دســتگاه امنیتی و قضایی با ما 

داشتند کمال تشکر را داریم.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تاکید 
داشــت: ۱۷ هــزار و ۱۵۰ نفر از پرســنل 
نیروی انتظامی مــا در ماموریت بودند و 
فرآیند ماموریت هم در یک مرحله قبل از 
انتخابات و پیش بینی راجع به پروتکل ها، 
مرحله شــروع انتخابات از زمان ثبت نام 
تا برگزاری رای گیــری و مرحله بعد هم از 
اعالم نتایج خواهد بود که در ادامه آمادگی 
الزم را برای برقــراری امنیت و مانعیت از 

بی نظمی داریم.
میرحیدری گفت: انسجام خوبی به وجود 
آمده اســت، مردم ما هم مردمان بصیر 
و دانایی هســتند و تحــت تاثیر اقدامات 

معاندان و دشمنان قرار نمی گیرند.

براساس رتبه بندی جدید شانگهای؛

دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع ۷۵ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت
 دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱ به عنوان یکی از دانشگاه های پیش رو در حوزه های مهندی و علوم پایه معرفی شد.براساس نتایج 
این نظام رتبه بندی دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته فیزیک در جایگاه ۴۰۱ تا ۵۰۰ دانشگاه های جهان قرار گرفته است. در حوزه مهندسی علوم و فناوری ابزارآالت 
بین دانشگاه های ۵۱ تا ۷۵ جهان رتبه بندی شده است.این دانشگاه در حوزه های مهندسی مکانیک و مهندسی مواد در رتبه ۳۰۱ تا ۴۰۰ است و در مهندسی علوم 
و فناوری محیط زیست در رتبه بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار دارد.دانشگاه صنعتی اصفهان همچنین در علوم متالوژی در جایگاه ۱۵۱ تا ۲۰۰ جهان و در حوزه علوم زیستی 
در جایگاه ۴۰۱ تا ۵۰۰ بین دانشگاه های جهان قرار گرفته است.در آخرین رتبه بندی دانشگاه های شانگهای، ۳۴ دانشگاه ایرانی حضور داشتند. در این رتبه بندی 
دانشگاه های جهان در ۵۴ رشته و ۵ حوزه علمی سنجیده می شوند.در آخرین نظام رتبه بندی شانگهای امسال ۴۰۰۰ هزار دانشگاه مشارکت کردند که در نهایت 

۱8۰۰ دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت نام 9۳ دانشگاه در فهرست این رتبه بندی منتشر شد.

عکس: ایسنا
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پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز؛

هیجان به وقت سوپرجام

سمیه مصور  ورزشــگاه آزادی امروز میزبان برگزاری 
دیدار ســوپرجام اســت، جایــی که تیم 
پرسپولیس تهران، قهرمان فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور از تیم تراکتورسازی تبریز، قهرمان جام حذفی  پذیرایی می کند.

پرسپولیس در شرایطی برای دفاع از عنوان قهرمانی اش در سوپرجام 
به مصاف تراکتور خواهد رفت که دو قهرمانی آخر این تیم در سوپرجام، 
بدون انجام بازی به دست آمده است .سوپرجام سال 98 در حالی به 
پرسپولیس داده شد که قرار بود این تیم به عنوان قهرمان لیگ و جام 
حذفی مقابل یکی از دو تیم ســپاهان)نایب قهرمان لیگ( یا داماش 
گیالن) فینالیســت جام حذفی( قرار گیرد منتهی نهایتا سازمان لیگ 
اعالم کرد که بــا توجه به قهرمانی پرســپولیس در لیگ و جام حذفی، 
ســوپرجام هم به این تیم داده خواهد شد.ســوپرجام ســال 97 هم 
قرار بود بین استقالل و پرسپولیس برگزار شــود که استقالل خواهان 
برگزاری بازی در زمانی غیر از 29 تیر بود؛ اما این اتفاق رخ نداد و با توجه 
به عدم حضور اســتقالل در آن بازی، نهایتا پرسپولیس به عنوان برنده 
سوپرجام معرفی شد.آخرین باری که پرســپولیس با انجام بازی در 

سوپرجام، جام قهرمانی را باالی سر برد، به 30 تیر سال 96 برمی گردد 
که شــاگردان برانکو توانســتند با نتیجه 0-3 نفت تهران را شکســت 
دهند و قهرمان ســوپرجام شــوند.از 11 بازیکنی که در ترکیب ابتدایی 
پرسپولیس در آن بازی حضور داشــتند، فقط یک بازیکن یعنی وحید 
امیری هنوز در پرسپولیس توپ می زند که او هم به دلیل مصدومیت، 
امکان بازی مقابل تراکتور را ندارد.  البته کمال کامیابی نیا و ســیامک 
نعمتی در آن بازی به عنوان بازیکــن تعویضی به میدان رفتند که کمال 
مثل امیری بازی امروز را از دســت داده و فقط نعمتی می تواند جلوی 
تراکتور بازی کند.در آن سوی میدان، تیم تراکتورسازی تبریز در حالی 
آماده برگزاری دیدار سوپرجام می شود که این  نخستین مصاف تراکتور 
برابر پرســپولیس بدون 3 کاپیتان اصلی خود یعنی مسعود شجاعی، 
اشکان دژاگه و احسان حاجی صفی است. حاجی صفی در نیم فصل از 
جمع سرخ های تبریزی خارج شــد و اکنون در لباس سپاهان، رقیب 
اصلی پرسپولیس برای فتح لیگ برتر است و شجاعی و دژاگه نیز با نظر 
سرمربی تیم، از ترکیب کنار گذاشته شــده اند تا تراکتور بعد از مدت ها 
بدون 3 تفنگدار خود به مصاف پرسپولیس برود.خطیبی که برای فتح 

این جام کار سختی را در ورزشگاه آزادی دارد، دست به دامن امیدهای 
تراکتور شده تا شاید بتواند جانشین مناســبی را برای شجاعی، دژاگه 
و حتی حاجی صفی و واسعی پیدا کند. سرمربی تراکتور باید با دست 
بسته برای فتح ســوپرجام ایران برابر پرســپولیس بجنگد و از لحاظ 
مهره ای، قابل مقایسه با سرخ پوشــان پایتخت نیست. تنها امیدواری 
خطیبی و شــاگردانش، بازگشــت محمدرضا اخباری است تا حداقل 
خیال خطیببــی از دروازه راحت باشــد.تراکتور بعــد از لیگ قهرمانان 
آسیا، انسجام تیمی اش را از دست داده و به نظر می رسد وظیفه اصلی 
خطیبی، آماده کردن تیمش برای برگزاری این دیدار مهم از لحاظ ذهنی 
باشد. تراکتور برای فتح سومین جام خود پس از بازگشت به باالترین 
سطح فوتبال ایران، باید بتواند هم بستگی تیمی خود را حفظ کند که این 
کاری مشکل به نظر می رسد. کاری که معموال به روی دوش 3 تفنگدار 
تیم یعنی شجاعی، دژاگه و حاجی صفی بود و اکنون هیچ کدام از این ها 
در ترکیب تراکتور حضور ندارند.حاال تک ستاره تراکتور، رسول خطیبی 
اســت و باید دید ســرمربی ســرخ های آذربایجان با چه ترفندهایی 
می تواند این جام را از دست پرسپولیس و یحیی گل محمدی در بیاورد.

»قائدی« در رستوران 23 میلیون فالوری 
مهدی قائدی در رستوران معروفی در شهر دبی که پذیرای بازیکنان بزرگی بوده است، حضور پیدا 
کرد.با پایان دیدارهای تیم ملی فوتبال ایــران در دور دوم از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022، 
مهدی قائدی مهاجم بوشهری اســتقالل راهی امارات شد تا با کســب اجازه از فرهاد مجیدی، 
تعطیالت چند روزه خود را به همراه سردار آزمون در دبی سپری کند.نکته جالب توجه درخصوص 
دبی گردی باشــوی کوچک، حضور او در یکی از معروف ترین رســتوران های این شهر بود. چف 
بوراک که یکی از رستوران دارهای مشهور ترکیه و ســاکن دبی است، میزبان مهدی قائدی بود و 
مهاجم استقالل نیز یکی از پیش بندهای معروف این رستوران را بر تن کرد.این رستوران مشهور 
در دبی پذیرای سلبریتی ها و افراد مشهور زیادی بوده است که معموال با بر تن کردن پیش بند این 
رستوران و با گرفتن عکس یادگاری با چف بوراک مالک ترک این مکان، حضورشان را به ثبت می 

رسانند که مهدی قائدی نیز از این قاعده مستثنی نبود.

ماجرای فسخ قرارداد کاپیتان های تراکتور چیست؟
با وجود اخبار منتشر شده فسخ قرارداد دو کاپیتان تیم فوتبال تراکتور به سازمان لیگ ارسال نشده 
است.مسعود شجاعی و اشکان دژاگه، دو کاپیتان تیم فوتبال تراکتور پس از حضور در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا دیگر در تمرینات این تیم شرکت نکردند. این دو بازیکن هم اکنون در خارج از 
کشور حضور دارند و در پایان فصل هم قراردادشان با تراکتور به اتمام می رسد. دژاگه و شجاعی در این 
مدت مذاکراتی هم با محمدرضا زنوزی در استانبول ترکیه انجام دادند و پس از آن هم به استراحت 
خود و دوری از تیم ادامه دادند.به تازگی هم خبری درباره فسخ رسمی قرارداد دژاگه و شجاعی با 
ارسال نامه رسمی آنها به باشگاه تراکتور و سازمان لیگ منتشر شد که طبق پیگیری های خبرنگار 
فارس تاکنون هیچ  یک از طرفن چنین درخواستی به سیســتم اتوماسیون سازمان لیگ ارسال 
نکرده است. از طرفی این دو بازیکن مطالباتی از تراکتور دارند که باید برای دریافت آنها با مدیران و 
مالک باشگاه به جمع بندی برسند؛ اما موضوع قطعی این است که آنها فصل آینده با توجه به اتمام 

قراردادشان و اتفاقات هفته های اخیر، جایی در جمع سرخ پوشان تبریزی ندارند.

»هروویه میلیچ« بازی با پدیده را از دست داد
مدافع چپ استقالل در بازی با پدیده غایب خواهد بود.هروویه میلیچ نمی تواند در بازی با پدیده 
در دیدار معوقه لیگ برتر اســتقالل را همراهی کند. هروویه میلیچ بازیکنی است که در بازگشت 
به ایران با مصدومیت کشاله پا روبه رو شده و به همین دلیل در تمرین روزهای گذشته استقالل 
حضور پررنگی نداشته است.از استقالل خبر می رسد غیبت میلیچ در بازی با پدیده قطعی است 
و به همین دلیل فرهاد مجیدی نمی تواند از او در این بازی حســاس استفاده کند.گفتنی است؛ 
در بازی با پدیده محمد نادری به عنوان دفاع چپ به میدان می رود و آبی ها در این پست متین 
کریم زاده را هم به عنوان دفاع چپ در اختیار خواهند داشت.تیم فوتبال استقالل از ساعت 19:45 

دوشنبه به مصاف پدیده می رود، بازی که پیروزی در آن برای آبی ها مهم است.

طلبکاران دنبال حکم جلب بازیکن استقالل!
به دلیل آنچه عدم تادیه چک های انتقال بازیکن سابق شهرخودرو به استقالل تهران اعالم شده، 
گفته می شود طلبکاران برای گرفتن حکم جلب مدافع اســتقالل اقدام کرده اند. بحران مالی در 
باشگاه استقالل به اوج خود رســیده و به نظر می رســد که مدیران این تیم کار سختی برای حل 
مشکالت آبی پوشان پایتخت دارند. پس از آنکه فرشید اسماعیلی تمرینات استقالل را تحریم کرد 
و فرهاد مجیدی، سرمربی آبی پوشان از وضعیت نابسامان تیمش انتقاد کرد، حاال شنیده می شود 

که طلبکاران دنبال حکم جلب حسین مرادمند، مدافع استقالل هستند.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

خیز انگلیسی ها برای شکار آتزوری
نشریه »گازتا دلو اسپورت« ایتالیا خبر داد دومینکو براردی، ســتاره تیم ملی ایتالیا در مسابقات 
یورو 2020 توجه باشگاه های انگلیســی  را به خود جلب کرده است.باشگاه های لیورپول، تاتنهام 

و لسترســیتی به دنبال وینگر آتزوری و 
ساسولو هستند. براردی در 3 گلی که تیم 
ملی ایتالیا به ترکیه زد مشارکت داشت 
و در بازی با سوئیس یک پاس گل داد.
درخشش این هافبک طراح باعث شده 
تا این 3 باشــگاه انگلیسی پیشنهادات 
خود را برای جذب این وینگر ساســولو 
آماده کنند. براردی با ساســولو تا سال 
2024 قرارداد دارد و این باشــگاه برای 
فروش این ستاره به کمتر از 50 میلیون 

یورو رضایت نمی دهد.تیم ملی ایتالیا مسابقات یورو2020 را با قدرت آغاز کرده و موفق شده با نتیجه 
3 بر صفر هر دو تیم ترکیه و سوئیس را شکست دهد و راهی مرحله بعد شود.

تردید پاریسن ژرمن درباره »راموس«!
پاریسی ها به وضعیت جسمانی و میزان آمادگی بدنی راموس شک دارند.سرخیو راموس رسما 
از رئال مادرید جدا شد و اکنون بازیکن آزاد است. از پاریســن ژرمن به عنوان مقصد احتمالی او 
یاد می شود.با این حال به نقل از RMC Sport؛ پاریسی ها نسبت به امضای قرارداد با سرخیو 
راموس تردید دارند. آنها مشــکلی با دســتمزد 12 میلیون یورویی راموس ندارند بلکه از میزان 
آمادگی او نامطمئن هستند. احتمال تداوم مصدومیت های متعدد این مدافع اسپانیایی وجود 

دارد و همین مسئله هر باشگاهی را برای امضای قرارداد با او دچار تردید می کند.

انتقاد شدید »روی کین« از »هری کین«
دو نمایش بسیار ضعیف از هری کین در یورو 2020 برابر کرواسی و اسکاتلند باعث شد تا روی کین، 
اسطوره منچستریونایتد و کارشناس فوتبال، به شــدت از او انتقاد کند. هری کین در این دو بازی به 
شکل تعجب برانگیزی حتی یک ضربه در چارچوب نداشته است!پس از تساوی بدون گل انگلیس 
برابر اسکاتلند روی کین ضمن انتقاد از هری کین که در این بازی نیز تعویض شد، گفت که شاید او به 
خاطر ماجرای جدایی اش از تاتنهام و تصمیم گیری برای انتخاب مقصد بعدی اش در سطح باشگاهی، 
دچار حواس پرتی شده است.به رغم اینکه بســیاری انگلیس را بخت مسلم پیروزی برابر اسکاتلند 
می دانستند؛ اما سه شیرها نتوانستند در طول 90 دقیقه حریف خود را به زانو در بیاروند و کین که یکی 
از بدترین شب های خود را سپری کرد، در طول 74 دقیقه حضورش در زمین، تنها 19 بار به توپ ضربه 
زد.روی کین گفت: »به نظر نمی رسد که هری کین روی فرم باشد و بتواند به بقیه برسد. او همیشه در 
حال قدم زدن است و اگر انگلیس می خواهد در این تورنمنت واقعا حرفی برای گفتن داشته باشد و 
رقابت کند، نیاز دارد که ستاره اش عملکرد خوبی داشته باشد و خوب بازی کند!ما دیده ایم که روملو 
لوکاکو، کوین دی بروین، کریستیانو رونالدو در این تورنمنت برای تیم هایشان چه کرده اند و نیاز داریم 
تا کین هم در بهترین فرم خود باشــد.« هری کین در نهایت توسط گرت ساوت گیت تعویض شد تا 
مارکوس راشــفورد به جای او به زمین بیاید و روی کین معتقد است که این تصمیم درستی از سوی 
سرمربی انگلیس بود.کین اضافه کرد: »خوشحالم که گرت او را تعویض کرد. صحبت هایی هست که او 
غیرقابل تعویض است و بازیکن اصلی ماست، اما اگر خوب کار نمی کند، باید او را تعویض کنید. راشفورد 
انرژی بیشتری به آنها داد اما باز هم کافی نبود.اگر داری به این فکر می کنی که باشگاهت را عوض کنی 

و یا در حال مذاکره با باشگاه های دیگر هستی، این کمکی به وضعیت نخواهد کرد.«

خبر   روز

حدادی فر: حیف است 
 ذوب آهن در پایین

 جدول باشد
کاپیتــان ذوب آهــن دربــاره وضعیــت 
مصدومیتــش اظهار کــرد: پــس از این که 
مصدومیت شدیدی برایم به وجود آمد عمل 
کردم و اکنون حدود یک ماه و نیم اســت که 
دارم فیزیوتراپی ام را انجام می دهم و امیدوارم 
هرچه سریع تر سالمتی ام را به دست بیاورم 
و بتوانم بازی کنم. تمام تالشــم را دارم انجام 
می دهم تا برای تیمم بازی کنم و در کنار تیمم 
باشم.قاســم حدادی فر درباره شــرایط این 
روزهــای ذوب آهن گفت: واقعا شــرایط مان 
خوب نیست و خطر سقوط ما را تهدید می کند. 
امیدوارم هر چه سریع تر تیم به شرایط خوبی 
برسد. تیم مان این روزها دارد تمرینات خوبی 
را پشت سر می گذارد که باتوجه به بازی های 
داخل خانه مــان بتوانیم نتیجــه دلخواه را به 
دست آوریم. حیف است ذوب آهن در اینجای 
جدول قرار داشته باشد و استحقاقش را دارد 
خودش را از منطقه سقوط جدا کند. مطمئنم 
با کمک کادرفنی، بازیکنــان و هواداران هرچه 

زودتر از منطقه سقوط خارج می شویم.
کاپیتان ذوب آهن درباره رای صادره به ســود 
سایپا که باعث قرار گرفتن ذوب آهن در منطقه 
سقوط شده اســت، گفت: امیدواریم این رای 
تغییر کند، چون همین ماجرا در بازی خودمان 
مقابل ماشین سازی اتفاق افتاد که تیم حریف 
چند دقیقه با 12 بازیکن بازی کرد اما آن ها فقط 
جریمه شدند و امیدوارم رای کمیته استیناف 

برگردد. شرایط همه تیم ها باید برابر باشد.
وی درباره شــایعاتی مبنی بر این که باشگاه 
ذوب آهن در صورت ســقوط ایــن تیم دیگر 
تیمــداری نمی کند، بیان کرد: این شــایعات 
اصــال صحت نــدارد و حتی حرف از ســقوط 
برای باشگاهی مثل ذوب آهن جالب نیست 
و امیدوارم با یک برنامه ریزی دقیق و منطقی 
هرچه زودتر از منطقه ســقوط خارج شویم و 
سال های آینده تیم مان را به جایگاه اصلی اش 
برگردانیم. ذوب آهن باشگاه منظمی است که 
می توانیم بهترین نتیجه را بگیریم و دوباره به 

روزهای اوج خودمان برگردیم.

فوتبال جهان رییس فدراسیون دوومیدانی:

نمی توانیم به »حدادی« بگوییم المپیک نرود
رییس فدراسیون دوومیدانی در مورد آخرین وضعیت مصدومیت احسان حدادی برای حضور در المپیک اظهار داشت: فدراسیون پزشکیـ  ورزشی با حضور چند تن 
از متخصصان ارتوپد و فیزیوتراپی جلسه برگزار کرد و به این نتیجه رسید که حدادی می تواند با فیزیوتراپی به المپیک برسد. هاشم صیامی معتقد بود اگر حدادی 
بخواهد عمل جراحی انجام بدهد قطعا به المپیک نخواهد رســید.وی ادامه داد: به همین دلیل او تا شروع المپیک با فیزیوتراپی زیر نظر پزشکان پیش می رود و 
بعد از آن اگر نیاز بود عمل جراحی انجام خواهد داد.رییس فدراسیون دو و میدانی در مورد اینکه اگر او با این وضعیت رکورد ضعیفی را ثبت کند برایش بد نخواهد 
شد، گفت: حدادی دوست دارد که در المپیک شــرکت کند و ما هم نمی توانیم بگوییم که نرود ،تصمیم گیرنده خود اوست. ما وظیفه مان این است بهترین شرایط 
را برایش فراهم کنیم حاال اینکه چه رکوردی در آنجا ثبت کند بستگی به میزان آمادگی بدنش دارد.صیامی در پاسخ به این سوال که آیا خودتان با حدادی صحبت 
کردید یا خیر، اظهار داشت: با او صحبت کردم و خودش می گوید تمام تالشش را می کند تا نتیجه خوبی بگیرد او در این دوره چهارمین المپیکش را تجربه می کند 

و به هر حال در  نوع خود یک افتخار برای هر ورزشکاری محسوب می شود.

تیم تراکتورسازی تبریز در حالی آماده برگزاری دیدار 
سوپرجام می شود که این  نخستین مصاف تراکتور برابر 
پرسپولیس بدون ۳ کاپیتان اصلی خود یعنی مسعود 
شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاجی صفی است. 
حاجی صفی در نیم فصل از جمع سرخ های تبریزی خارج 
شد و اکنون در لباس سپاهان، رقیب اصلی پرسپولیس 

برای فتح لیگ برتر است 

لیگ ملت هــای والیبــال 2021 در حالــی از هفتم 
خردادمــاه و با حضــور 16 تیم به میزبانــی متمرکز 
ریمینی ایتالیــا در حال برگزاری اســت که تیم های 
حاضر در المپیک، این رقابت ها را به عنوان تورنمنتی 
تدارکاتی اما جدی پیش از المپیک در نظر گرفته اند و 
کادر فنی تیم ها از جمله ایران در تالشند تا پس از یک 
و نیم سال دوری بازیکنان از مسابقات ملی، به ترکیب 
ایده آل خود برسند. حتی شــاهدیم تیم هایی مانند 
آمریکا و فرانسه که از مدعیان ایستادن روی سکوی 
المپیک هســتند، لیســت 12 نفره المپیک خود را 
معرفی کرده اند تا با بهترین تدارکات راهی توکیو شوند.

تیم ملی والیبال ایران نیز در چهار هفته لیگ ملت ها 
با هدایت والدیمیر آلکنو هرچند نتایج خوبی نگرفته 
و با 5 پیــروزی از 12 بازی و کســب 18 امتیاز در رده 

یازدهم ایستاده؛ اما جدا از بحث نتایج و شکست های 
غیر منتظره مقابل استرالیا و ژاپن، اگر بخواهیم روند 
کوچینگ آلکنو و رویــه ای که وی برای شناســایی 
توانمندی های بازیکنان در پیش گرفته را بررسی کنیم، 
می توان به نتایج والیبال در المپیک امیدوار شــد.در 
فاصله یک هفته تا پایــان لیگ ملت ها و در حالی که 
تنها یک ماه تا المپیک باقی مانــده، اهالی والیبال 
برای انتشار لیســت 12 نفره المپیک لحظه شماری 
می کنند و در این بین می توان بــا قاطعیت گفت که 
حضور بازیکنان باتجربه ای مانند سعید معروف، سید 
محمد موسوی و میالد عبادی پور در المپیک قطعی 
است، اما قطعا یکی از بازیکنانی که حضورش در توکیو 
در هاله ای از ابهام قرار دارد، کسی نیست جز امیر غفور.

پشت خط زن 30 ساله ای که تجربه حضور در المپیک 

ریو، بازی در تیم قدرتمند و صاحب نامی همچون لوبه 
ایتالیا و حضور در ســری آ و لیگ ترکیه را در کارنامه 
دارد، به دلیل درد قدیمی از ناحیه شانه که گریبانش را 
پیش از المپیک گرفته، روزهای پراسترسی را سپری 
می کند. این درحالی اســت که غفور از همان ابتدا در 
لیست آلکنو بود و حتی در بازی نخست برابر ژاپن با 15 
امتیاز، بهترین بازیکن ایران بود، اما پس از این بازی 
بود که درد شانه به سراغش آمد و همین باعث شد تا 

آلکنو در دیدار با روسیه به وی بازی ندهد.

شماره 10 تیم ملی والیبال از المپیک جا ماند؟

پای ترانه علیدوستی 
به استادیوم 100 

هزارنفری آزادی باز شد
ایــن روزهــا فیلمبــرداری فیلــم 
»تفریق« به کارگردانی مانی حقیقی 
در حال انجام است و نوید محمدزاده 
و ترانه علیدوســتی بازیگــران این 
فیلم هســتند.  ترانه علیدوستی در 
اینســتاگرامش تصویری از حاشیه 
این فیلم در استادیوم 100 هزار نفری 

آزادی منتشر کرد.



یکشنبه 30 خردا د 1400 / 09 ذی القعده 1442 / 20 ژوئن 2021 / شماره 3280

معاون شهردار اصفهان:

چهره شهر از تبلیغات و پوسترهای انتخاباتی پاک شد
 معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از پاک سازی و جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی انتخاباتی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر با تالش ۱۵ اکیپ در مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
خبر داد. حسین امیری اظهار کرد: همزمان با اعالم رسمی پایان فرآیند رای گیری از سوی ستاد 
انتخابات استان، کار پاک سازی چهره شهر از پوسترها و سازه های تبلیغاتی آغاز شد و این عملیات 
با تالش و فعالیت گســترده نیروهای کارگری به طور کامل پایان یافت.وی با اشاره به استفاده 
از تمام ظرفیت نیروهای خدماتی در شــهرداری اصفهان افزود: چهره شهر تا قبل از ساعت هفت 

صبح از موارد تبلیغات انتخاباتی پاک سازی شد.
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان تصریح کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های شهرداری در 
ایام برگزاری انتخابات حفظ زیبایی و آراستگی شهر است به همین منظور اکیپ های پاک سازی 

اقالم تبلیغاتی در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان آماده و مجهز شده بودند.
امیری ادامه داد: تمام اکیپ های خدماتی و بازیافت با تمام قوا و در مناطق ۱۵ گانه شــهرداری 
اصفهان با تجهیزات و ماشین آالت مجهز به کارواش از جمله جدول شور، دیوار شور و ماشین های 
حمل بازیافت کار پاک سازی و شست وشــوی جداره دیوارها و خیابان های شهر را انجام دادند.

وی اظهار کرد: در راستای حفظ زیبایی شهر و جلوگیری از آســیب به مبلمان شهری، شهرداری 
اصفهان قبل از شروع تبلیغات با برگزاری جلسات مختلفی تمهیدات الزم برای تعیین نقاط جهت 
تبلیغات مجاز برای کاندیداها انجام داده بود در همین راســتا اقدام به نصب بیش از ۱۰ هزار پنل 
تبلیغاتی در سطح شــهر کردیم تا نامزدها بتوانند پوسترها و ســایر اقالم تبلیغاتی خود را در این 

محل ها نصب کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

 بسترسازی برای پایش بهینه مصرف پالستیک در 
شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی 
پیشگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک شــهر اصفهان با حضور اعضای ستاد و نمایندگان آنها 
خبر داد.رحیم محمدی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست بررسی دستورالعمل کارگروه های 
مختلف این ستاد و ارائه پیشنهادات برای اصالح دستورالعمل ها بوده است در همین راستا اعضای 
کارگروه های مختلف نظرات و پیشنهادات خود را در مورد کارگروه های مرتبط با خود ارائه دادند تا 

پس از بررسی در دستورالعمل ها اعمال شود.
وی ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت تمامی بخش های مدیریت شهری در این پروژه، ادامه 
داد: در جریان این پروژه معاونت های مختلف، مناطق ۱۵ گانه شهرداری و سازمان های مختلف 
اقدام به جمع آوری اطالعات و ارسال آمار اقالم پالستیکی با هدف بررسی شرایط موجود پیش 
از انجام بخش اجرایی پروژه کرده اند که این امر مسیر اســتفاده از ابزارها و زیرساخت های الزم 

برای اجرای فاز اول را شفاف تر می کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر فازهای اجرایی این پروژه، 
افزود: فراهم کردن زیر ســاخت های قانونی و حقوقی این پروژه به منظور تســهیل روند اجرایی 
از جمله بخش های مورد توجه است و پس از آن نیز اســتقرار طرح در جامعه با هدف تغییر رفتار 

شهروندان در زمینه مدیریت مصرف پالستیک ها صورت می گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تدوین شــاخص های سنجش پذیر برای رصد مســتمر روند پروژه، گفت: به 
منظور اندازه گیری میزان عملکرد ســتاد در خصوص اهداف تعیین شده، الزم است اقدامات بر 
اساس شاخص های تعیین شده مورد سنجش قرار بگیرد تا فعالیت های کارگروه های مختلف، 

از مسیر منتهی به اهداف منحرف نشوند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

سرنوشت نهایی گذر آقا نورا… نجفی

شهردار اصفهان در یک برنامه زنده اینستاگرامی اظهار کرد: بزرگ ترین 
تفاوت جامعه مدرن و سنتی این است که در جوامع مدرن مردم اجرای 
قوانین را از مسئوالن مطالبه می کنند.قدرت ا... نوروزی ادامه داد: شفاف 
بودن یکی از اصول دموکراسی است که در دوره مدیریت پنجم گام های 

بزرگی برای تحقق آن برداشته شد.

مدیریت زاینده رود باید متمرکز باشد
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه جاری بودن آب در زاینده رود مسئله مهم 
و دغدغه بزرگ شــهروندان اصفهانی و بهره برداران این رودخانه است، 
گفت: اگر حقابه شهر اصفهان از زاینده رود تامین نشود، فضای سبز این 
کالن شهر آســیب جدی می بیند و موجودیت اصفهان مورد تهدید واقع 
خواهد شد، باید خواهان جاری شدن کامل زاینده رود باشیم. امروز در اثر 
جاری نبودن زاینده رود، اصفهان گرفتار آلودگی ها، آالیندگی ها، فرونشست 
زمین، مشکالت کشاورزان و بسیاری مسائل دیگر از جمله از بین رفتن شور 
و نشاط اجتماعی شده است.نوروزی خاطرنشان کرد: تاالب گاوخونی نیز 
یک تهدید بزرگ است که مستقیما با سالمت مردم ارتباط دارد، آسایش 
مردم در گرو رفع این مشکالت است.وی با اشاره به وضعیت فضای سبز 
شهر گفت: ۶۰ هکتار از چمن های اصفهان یا تغییر یافته و یا در مقابل کم 
آبی سازگار شده ، همچنین برنامه ریزی شــد که آبیاری دو هزار هکتار از 
فضای سبز اصفهان با پساب انجام شود که اکنون ۱۵ درصد آن محقق شده 
است.شهردار اصفهان با بیان اینکه زاینده رود باید همواره دغدغه مسئوالن 

باشد، افزود: در چند سال گذشته بزرگ ترین دغدغه فعاالن محیط زیستی 
داشتن آب شرب سالم است که در اولویت قرار دارد. نمی توان این آب را 
فقط حق بخشی از مردم دانست، اکنون حتی در دورترین نقاط اصفهان 
نیز آب شرب سالم از محل ســد زاینده رود تامین می شود، اما این آب 
نباید با نام شرب برای هر مصرف دیگری استفاده شود، تخصیص این کار 
به جز آنچه حقابه بر به آن نیاز دارد، ظلم است.وی تصریح کرد: آب نباید 
در مسیر زاینده رود برای سایر مصارف جز مصرف شرب استفاده شود و 
مسئوالن حکومتی باید بر آن نظارت داشته باشند. دستگاه های امنیتی و 
سیاسی باید در راستای تامین آب از مبدأ به مقصد وظایف خود را عملی 
کنند. شهرداری متولی استقرار نظم در حوزه زاینده رود نبوده، اما به عنوان 
حقابه بر، فریادزن دریافت این حقابه است.شــهردار اصفهان تاکید کرد: 
زاینده رود در یک استان نیست از این رو حل معضالت آن با چالش هایی 
رو به رو است در حالی که مدیریت آب باید متمرکز و مستقل از استان ها 

باشد و اختیارات الزم را داشته و قوانین در این زمینه نیز اجرایی شود.

جلوگیری از ساخت نماهای رومی در مسیر تاریخی شهر
وی در خصوص نماهای رومی در شــهر گفت: ساخت نماهای رومی در 
مسیر تاریخی شهر تخلف است؛ حدود هفت ماه پیش گزارشی در این 
خصوص در محدوده پل خواجو ارائه و قرار شــد این مهم بررســی و از 
ساخت آن جلوگیری شود.وی با اشــاره به اعتراض درباره عدم تشکیل 
کمیسیون ماده ۱۰۰ برای نماهای رومی در مسیرهای تاریخی، افزود: اگر 

این دغدغه از گذشته در بین فعاالن وجود داشت اکنون با این مشکالت 
مواجه نبودیم. البته در این دوره میدان برای مطالبه گری باز شده بود.

ایجاد سایه بان برای اسب های میدان امام )ره(
شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت رعایت حقوق حیوانات در رابطه اسب های 
میدان نقش جهان و عبور و مرور موتورســیکلت ها در ایــن میدان، افزود: 
شهرداری باید وظیفه خود را درباره میدان نقش جهان به درستی انجام دهد 
تا شاهد عبور و مرور موتورسیکلت در آن نباشیم، دوره پنجم مدیریت شهری، 
عالوه بر آنکه رویکرد انسان محوری داشته، سعی کرده حیات محور نیز باشد 
و به همه موجودات زنده توجه کند.وی ادامه داد: برای حمایت از اسب های 
میدان الزم است با طراحی ساده ای، برای این اسب ها سایه بان تهیه شود.

نوروزی همچنین در رابطه با درختان توت سطح شهر و مشکالتی که ایجاد 
کرده است، اظهار کرد: درختان توتی که مثمر است، شهر را کثیف می کند و در 
برخی مواقع نیز برای تردد وسایل نقلیه و مردم خطر آفرین است، باید این 
درخت ها جا به جا شود، همچنین می توان با پیوند آن ها را غیر مثمر کرد و از 
کاشت درختان جدید نیز جلوگیری به عمل آورد.وی در رابطه با سرنوشت 
نهایی گذر آقا نورا... نجفی گفت: ســاماندهی این گذر همواره مورد پیگیری 
بوده و آخرین تصمیمی که در حضور دبیر شورای عالی گرفته شد این بود که 
محدودیت تردد در خیابان حافظ اجرا و بدنه و کف این گذر همانطور که هست 
اصالح شود.شهردار اصفهان با اشاره به اینکه مناسب سازی معابر و حتی مترو 
برای معلوالن در این دوره همواره مورد توجه بوده است، گفت: همچنین در 
نظر داریم سایر مکان هایی که پیش از این وجود داشته را نیز مناسب سازی 
کنیم.وی برای ترغیب شهروندان به دوچرخه سواری اظهار کرد: بخشنامه ای 
صادر شــده که به موجب آن دوچرخه سواران مجازند از همه پارکینگ های 
شهر استفاده کنند و به همه شهرداری ها نیز وارد شوند و دوچرخه هایشان را 
در پارکینگ شهرداری ها قرار دهند.شهردار اصفهان درباره سرنوشت کارخانه 
ریس بافت، گفت: این کارخانه حفظ خواهد شــد، چندین بار از آن بازدید و 
تاکنون برای تبدیل آن به موزه تالش هایی شــده است، همچنین آبیاری 
فضای سبز آن نیز در دست اجراست، اکنون مالک این مکان راه و شهرسازی 
بوده و بانک ملی نیز ۶۵ میلیارد تومان از آن طلب دارد، این محل می تواند 
فرصتی طالیی برای شهر اصفهان باشــد.نوروزی افزود: ساختمان جهان 
نما سال ها رها شده بود، بخشی از مشکالت این ساختمان حقوقی است، 
مذاکراتی نیز برای احداث هتل شش هزار متری آن انجام شده است. در 
نظر داریم این ساختمان به مرکز تجاری بزرگی تبدیل شود، برای نمای این 
ساختمان نیز پس از تکمیل آن تصمیم گیری می شود، مسابقه ای گذاشته 

خواهد شد تا بهترین طراحان، طراحی این ساختمان را انجام دهند.

با مسئولان

تکرار یک هشدار برای میدان نقش جهان
شورای هماهنگی ســازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، با 
ارســال نامه ای خطاب به مدیریت موقوفه صارمیه اصفهان، خواســتار ارتقای ایمنی میدان ثبت 
جهانی شده نقش جهان و بازار پیرامون آن برای جلوگیری از بروز آتش سوزی شد.الیار عاصمی 
زاده، رییس شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور اظهار کرد: نوروز امسال، یکی از حجره های میدان نقش جهان دچار آتش سوزی شد و نگرانی 
از اینکه مبادا حادثه تلخ آتش ســوزی بازار تبریز، برای بازار اصفهان نیز تکرار شــود، موجب شد 
که جمعی از دوستداران و تشکل های میراث فرهنگی اصفهان، به شکل جدی تری پیگیر ارتقای 
سیستم اطفای حریق این بازار باشند.وی ادامه داد: به منظور پیش برد این امر، با اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهان، وزارتخانه میراث فرهنگی و موقوفات صارمیه مکاتبات و مذاکراتی انجام شده و 
اکنون نیز، شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور، با ارسال یک نامه، مواردی که باید هر چه سریع تر عملیاتی شود، یادآور شده است.عاصمی 
زاده تصریح کرد: شارژ کپسول های آتش نشانی، نصب سیستم اعالم و اطفای حریق و جابه جایی 
مشاغل پرخطر پیرامون میدان نقش جهان، ازجمله مواردی است که در نامه به آن اشاره کرده ایم، 
اما تنها به این موارد قانع نیستیم و امیدواریم اتفاق های بهتری برای حفاظت از این میدان تاریخی 
که یک اثر جهانی است، رخ دهد.در متن نامه ای که شــورای هماهنگی سازمان های غیردولتی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشــور، خطاب به مدیریت موقوفه صارمیه اصفهان 
ارسال کرده آمده است:»ضمن آرزوی توفیق روزافزون، همان گونه که مستحضرید بازار تاریخی و 
میدان  نقش جهان ازجمله ثروت های فرهنگی ایران و جهان بوده که روزانه پذیرای تعداد زیادی از 
شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی است. ولیکن به دالیل متعددی در معرض آسیب هایی 
همچون آتش ســوزی )نظیر آتش ســوزی حجره های اطراف میدان در نوروز امسال( قرار دارد.

شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متشکل از 
انجمن های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیرو ارتقای امنیت  این آثار جهانی 

و عدم تکرار ناگوار اتفاق بازار تبریز درخواست:
۱.شارژ کپسول های آتش نشانی اهدایی میراث فرهنگی

۲.نصب کلید محافظ جان و سیستم اعالم حریق
۳.جابه جایی مشاغل پرخطر

 از ایــن محدوده را دارد. امید اســت با همراهی و همکاری های بیشــتر سبب ســاز رویدادهای 
خوشایندی در حوزه حفاظت از میراث سرزمینمان باشیم.«

الزم به ذکر است که رونوشــتی از این نامه، برای ریاست اوقاف و امور خیریه کشور، مدیرکل امور 
وزارتی و بین الملل وزارت میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دســتی، معاونت محترم میراث 
فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، اســتاندار و تولیت محترم موقوفه 
صارمیه اصفهــان، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان  و مدیــرکل دفتر امور مجامع و 

تشکل های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز ارسال شده است.

برنامه ریزی برای برگزاری تابستانی متفاوت و کودکانه در اصفهان
تابستان متفاوت و کودکانه در اصفهان برای استقبال از جشنواره سی و چهارم برنامه ریزی شده 
است. در جلسه ای با حضور مجتبی شاهمرادی، رییس حوزه هنری اصفهان و ایمان حجتی مدیر 
کل ارتباطات و امور بین المللی شهرداری و مدیر اجرایی جشنواره مقرر شد برنامه هایی شاد ویژه 
کودکان و نوجوانان از جمله نمایش آثار ســینمایی حوزه کودک و تابســتان شاد و متفاوت برای 
کودکان و نوجوانان برگزار شود.با پیوند این برنامه ها به برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی، 
ورزشی شــهرداری اصفهان برای تابســتان ١۴٠٠ کودکان و نوجوانان، شــهر اصفهان به استقبال 

جشنواره سی و چهارم در مهر ماه می رود.

خبر ویژهخبر خوان

اتفاقات خوشایند عمرانی 
در مسیر رینگ چهارم

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: 
ظرف یک ماه آینده یــک و نیم کیلومتر رینگ 
حفاظتــی از کیلومتر ششــم تا هفــت و نیم 
همچنین تقاطع قهجاورستان در مسیر رینگ 
به بهره برداری می رسد.ایرج مظفر در حاشیه 
برگزاری جلسه بررســی پیشرفت پروژه های 
عمرانی شهرداری ، پیرامون مصوبات آن، اظهار 
کرد:  جلسه بررسی مشــکالت و برنامه ریزی 
پروژه های بزرگ عمرانی در محل تجهیز کارگاه 
پروژه حلقه حفاظتی از کیلومتر چهارم تا هفتم 
برگزار شــد؛ با توجه به اهمیت ایــن پروژه و 
مســائلی که داشــت برنامه بازدید شهردار از 
روند اجرای آن را در دســتور کار قــرار دادیم.

وی افزود: روند اجــرای پروژه حلقه حفاظتی 
از کیلومتــر چهارم تــا هفتم با وجــود برخی 
مشــکالت در مباحث مالی و آزادسازی ها از 
پیشــرفت قابل قبولی برخوردار است، از این 
رو تصمیماتی برای پیشــرفت پــروژه اتخاذ 
شــد که مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری در اسرع 
وقت دو درصد باقی مانده مسیر را آزادسازی 
کند تا بتوانیم طبــق برنامه ریزی ظرف دو ماه 
آینده این قســمت از مســیر را تحویل دهیم.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان ادامه 
داد: ظــرف یک ماه آینده یــک و نیم کیلومتر 
رینــگ حفاظتی از کیلومتر ششــم تا هفت و 
نیم همچنین تقاطع قهجاورســتان در مسیر 
رینگ را به بهره بــرداری می رســانیم و ادامه 
مسیر از کیلومتر ششــم تا چهارم که عملیات 
زیرسازی آن انجام شده و آماده جدول گذاری 
و آســفالت اســت را تکمیل خواهیم کرد.وی 
تاکید کرد: در  این جلســه مباحث مربوط به 
مشکالت مالی سازمان عمران مطرح و مقرر 
شــد از طریق منابع مالی مناطق و با استفاده 
از تســهیالت وام پرداخت هایی را به سازمان 
عمران داشته باشــیم.مظفر گفت: شهرداری 
اصفهان به رغم فضاهای انتخاباتی در راستای 
سیاســت های کاری جلسات هفتگی بررسی 
پیشــرفت پروژه ها را به صــورت مرتب برگزار 
می کند و تاکید دارد که حتی دقیقه ای پروژه ها 
دستخوش شــرایط و تغییرات قرار نگیرد و با 

قدرت کارها ادامه پیدا کند.

سردر جوجیر؛ در شهر اصفهان از قدیمی ترین بنا های 
تاریخی دوره دیلمــی و نمونه بارز آجــرکاری و گره 

سازی به سبک رازی از آن دوره است.  
در شهر اصفهان و در محله حکیم آن، مسجد حکیم 
قرار گرفته اســت کــه دارای یکــی از تاریخی ترین 
سردر های ایران اســت. رو به روی سقا خانه، سردر 
آجری زیبایــی را خواهید دید کــه از قدیمی ترین 
بنا های تاریخی دوره دیلمی و نمونه بارز آجرکاری و 
گره سازی به سبک رازی از آن دوره بوده و قدیمی تر 
از گنبد تاج الملک در مسجد جامع عتیق اصفهان به 
عنوان نمونه ای از هنر آجرکاری با سبک رازی از دوره 

سلجوقیان است. سردر جورجیر ، اثری هنری و زیبا، 
برخواسته از تاریخی کهن به شمار می رود!

این سبک از ری برخاسته، که از آجر در ابعاد کوچک 
برای ایجاد نقوش مختلف هندســی در کالبد بنا و 
تزیین چشمگیر استفاده می کند. در سردر جورجیر، 
هنر آجرکاری در بخش های سازه ای و تزئینی به قوت 

و استادانه در دل یکدیگر به کار رفته است.
نقــوش بــه کار رفتــه در آن آمیختــه ای اســت از 
طرح های خطی هفت شــاخه، کتبیه هــای کوفی، 
طرح های گل و برگ، شــمعدان های سه شــاخه، 
نقوش پایه شــمعدان، نقش الله گــون، طرح های 
هندسی، نقش هایی شبیه حروف عبری که هر یک 
هماهنگ با دیگر نقوش در جای خود قرار گرفته اند.

از مشخص ترین ویژگی ســردر جورجیر یک قوس 
شکنج یا کنگره ای بزرگ یازده پر آن است که در نوع 
خود بی همتاست. از کتیبه سردر دیلمی جورجیر که 

به خط کوفی گچ بری شده بود، در طرف راست فقط 
عبارت »بســم ا... الرحمن الرحیم« و در طرف چپ 
سردر، عبارت »بالقســط الا... اال هوالعزیز الحکیم« 
برجــای مانده و بقیــه کتیبه از بین رفته اســت. در 
نما های خارجی طرفین سردر و در داخل طاق نما های 
آجری آن عبارات »الاله االا...«، »محمد رسول ا...«، 
»القدره للــه«، »العظمه للــه«، »ســبحان ا...«، 
»الحمد لله« به خط کوفی گچ بری شده و باقی مانده 
است.این همه نقوش به کار برده شده در سردر دارای 
پیام خاصی بوده است. با توجه به سابقه همزیستی 
پیروان ادیان اسالم، یهود، مســیحی و زرتشتی در 
اصفهان و برپایه نقش های برجای مانده در ســردر 
جورجیر، به نظر می رســد که بنای جورجیر در زمان 
خود کاربری فراتر از یک مســجد داشته و به نشانه 
صلح و همزیستی پیروان ادیان گوناگون در اصفهان 

ساخته شده بود.

جورجیر، نشانه ای از پادشاهان آل بویه در نصف جهان

برگزاری جشن 
دهه کرامت در 
جهارباغ عباسی 

اصفهان
بــه مناســبت دهــه کرامت، 
ایســتگاه صلواتــی توســط 
گــردان ۱۰۳ لشــکر ۱۴ امام 
حسین)علیه السالم(در سطح 

شهر اصفهان برپا شد.

وز عکس ر

ثبت نام دومین دوره رایگان»مبانی نویسندگی« در حوزه هنری
واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان اصفهان، ثبت نام دوره دوم آموزش مبانی نویسندگی را به صورت رایگان آغاز کرد. این دوره شامل آموزش عناصر 
داستان، آشــنایی اولیه با خاطره نگاری و اصول داستان نویسی و...  اســت که ثبت نام آن از روز گذشته آغاز شــد.مدرس این دوره احمدرضا امیری سامانی، 
کارشناس و مدرس واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری اصفهان است .نخستین دوره آموزش »مبانی نویسندگی« در سال گذشته به صورت رایگان برگزار شد 
و در پایان از هشت نفر از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.مدرس این دوره معتقد است، در دوره های نویسندگی پشتکار هنرجو مهم ترین فاکتور پیشرفت است و 
رایگان بودن این دوره از کالس ها نیز با هدف شناسایی استعدادهای نویسندگی و کمک به تعالی آنها در زمینه داستان نویسی است.کارشناس واحد آفرینش 
های ادبی حوزه هنری اصفهان در خصوص برگزاری این دوره گفت: این دوره شش ماهه به صورت حضوری و در ۲۴ جلسه برگزار خواهد شد، فارغ التحصیالن 
این دوره به عضویت کانون ادبیات داستانی حوزه هنری اســتان اصفهان درخواهند آمد و هنرجویان موفق دوره مقدماتی هرســال، وارد دوره آموزش داستان 

پیشرفته سال بعد خواهند شد.
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در مراســم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران ، نشان  عالی خالقیت و 
داستان سرایی به مدیریت  روابط عمومی ذوب آهن اصفهان رسید. در این مراسم 
که همزمان با پنجمین رخداد بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران 
توسط موسســه کارگزار روابط عمومی عمومی ایران 23 خردادماه 1400 در محل 
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار شد، روابط عمومی 
های برتر کشور در موضوعات مختلف معرفی شدند. شایان ذکر است؛ 1700 اثر  از 
130 سازمان  کشور به دبیرخانه جایزه صنعت روابط عمومی ایران ارسال شد که بر 
اساس ارزیابی  و بررسی آثار توسط  هیئت داوران ،  23 روابط عمومی برتر معرفی 
شدند. در ارزیابی  اعالم شده  نشان  عالی خالقیت و داستان سرایی به مدیریت  
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان اصفهان تعلق گرفت. دریافت  نشان  مذکور به 
دلیل ویژگی های نهفته در آثار  ارسالی روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، شامل 

کارهای فرهنگی هنری در زمینه های فیلم، کتاب، پوستر و ... است.

مدیرتکنولوژی فوالد غرب آســیا گفت: کیفیت محصوالت شــرکت فوالد مبارکه 
هم پای شرکت فوالدسازی پوسکو کره جنوبی است و با پشتیبانی واحد فروش 
شرکت فوالد مبارکه همواره رضایت مندی از محصوالت حاصل شده است.مسعود 
پاک، اظهار کرد: شــرکت فوالد غرب آســیا یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
محصوالت ورق نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه محسوب می شود.وی افزود: 100 
درصد مواد اولیه شرکت فوالد غرب آسیا از محصوالت شرکت فوالد مبارکه تامین 
می شود و در مقام مقایسه با محصوالت وارداتی از کشورهای کره جنوبی، چین، 
ژاپن کیفیت کالف های شرکت فوالد مبارکه زبانزد اســت.مدیرتکنولوژی فوالد 
غرب آسیا تصریح کرد: کیفیت محصوالت شــرکت فوالد مبارکه هم پای شرکت 
فوالدسازی پوسکوی کره جنوبی است و با پشتیبانی واحد فروش شرکت فوالد 
مبارکه همواره رضایت مندی از محصوالت تولیدی این شرکت حاصل شده است.

شایان ذکر است شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بازدهی کیفی مناسب در سال گذشته، 
طی دوماه ابتدایی سال جاری توانست رکوردهای کیفی قابل توجهی کسب کند. 

درج پیام های مصرف بهینه آب بر مخازن ذخیره و تانکرهای آبرسانی در حدود 
هزار روستای استان اصفهان آغاز شــد.مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت : تاکنون 120 پیام صرفه جویی بر  
مخازن و تانکرهای  ثابت در 40 روستا در شهرستان های اردستان، نطنز، فریدن، 
فریدون شهر و سمیرم چاپ شده است.مهرداد خورسندی، هدف از این شعار 
نویسی را آشنایی هر چه بیشتر روســتاییان با مبانی و مفاهیم مصرف درست 

آب عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای اساســی در خصوص کاهش مصرف 
سرانه آب در روســتاها آموزش و ترغیب آنها به مصرف بهینه آب است .شایان 
ذکر است با یکپارچه سازی آبفای شهری و روســتایی از ابتدای سال گذشته، 
خدمات رسانی مطلوب؛ تامین آب شرب پایدار  و فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب در روستاها، در دستور کار آبفای استان اصفهان قرار گرفته و نتایج مطلوبی 

در پی داشته است. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با رادیو اقتصاد نظر کارشناسی خود 
را در خصوص سهام عدالت و راهکارهای مدیریت آن بیان داشت.

منصور یزدی زاده گفت: ذوب آهن سهامدار عدالت نیست، ولی با این مسئله 
درگیر است. بخشی از بازار سرمایه ذوب آهن صندوق های سرمایه گذاری است 
و چندین سال است که فعالیت های مشــخصی دارد، آزادی عمل دارد و می 
تواند با شرکت های بورسی، خرید و فروش سهام انجام دهد و به صورت غیر 

مستقیم، واحد های سرمایه گذاری را خریداری کند.
وی بر آموزش سهامداران تاکید کرد و افزود: پیش از ورود به مجمع آیا برای 
کسانی که ســهامدار عدالت هستند آموزشی گذاشــته ایم؟ کسانی که دارای 
سهام عدالت هستند نیازمند آموزش بیشتری در این خصوص هستند. باید 
دعوت شوند، آموزش ببینند وکد سهامداری بگیرند که این خود یک جنبه است؛ 
همچنین کسانی که قرار است امانتدار این سهام با ارزش باشند باید آموزش 
ببینند. بنابراین کار را باید به دست افرادی سپرد که دارای ویژگی هایی باشند 
که بتوانند مشابه آن صندوق های سرمایه گذاری با چهارچوب مشخص، زیر 
نظر سازمان بورس باشــند؛ با توجه به این که اعضای آنها چه کسانی هستند 
و رتبه های حرفه ای گری داشته باشند. این جزو ویژگی هایی است که عضو 
هیئت مدیره ای را  که انتخاب می کنید باید داشته باشد تا از سمت و سوی آن 
خارج نشــود.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: در زمینه حفظ دارایی 
سهامداران عدالت، بهتر است سازمان بورس، دستورالعملی را تعریف کند که 
تغییر نکند و به بیراهه نرود. چراکه چنین مجموعــه ای می تواند خط و ربط 
های سیاسی بگیرد.) بر اساس تجارب این چند سال و دیدن افراد مختلف( 
بســیاری تالش دارند که در این زمینه بهره برداری سیاسی کنند و این جنبه 

برای شان بیشتر مد نظر است تا بحث اقتصادی آن.

یزدی زاده ادامه داد: سهام عدالتی که به امانت گذاشته شده است باید درست 
استفاده شود و به سر منزل مقصود برسد و سهامدار از منافع آن بهره مند شود. 
همچنین پیش از آن که انتخابی صورت گیرد، یک چهارچوب دســتورالعملی 
تعیین شود و اگر قرار است چند نفر اعضای هیئت مدیره باشند، باید دو یا سه 
نفر از صندوق های سرمایه گذاری باشند . معرفی شوند، رزومه دهند و چون 

فعالیت دارند می توانند با تعهد صحبت کنند .
وی با بیان این که جمعیتی سی میلیون نفری، توسط این شرکت های سرمایه 
گذاری استانی باید مدیریت شود، خاطر نشان کرد: اگر این صندوق ها درست 
مدیریت نشود منجر به یک بحران در کشور خواهد شد و هر روز در هیئت دولت 
و مجلس پیرامون آن صحبت می شود. بنابراین جای بحث و کار بسیاری دارد 
تا به این جمع بندی برسیم که چه کاری باید صورت گیرد. خصوصیت صندوق 
های سرمایه گذاری این است که، نقدشوندگی باالیی دارند و حتی اگر نتوانند 
بفروشند، می توانند خریدار شوند و این اجازه را دارند. ولی در رابطه با این ها 
چنین بحثی وجود ندارد و اگر این بازار به همین صورت ادامه پیدا کند ســایه 
آن روی شرکت های سرمایه گذاری بسیار سنگین است. می توانند معامالت 
انجام دهند و اگر تعهد کاری نباشد مسئله ساز است. بنابراین یک آیین نامه 
کامال کار شــده می خواهد و باید طوری طراحی شــود که دچار این مشکالت 
نباشد.وی، تبدیل شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، به صندوق های 
سهام عدالت میرا را ضروری دانست و اظهار داشت: این از راهکارهای کوچک 
سازی دولت است. حجم دولت به وسیله سهام عدالت بزرگ شده و با اضافه 
شدن یک نهاد جدید، بروکراسی دولتی بیشتر می شود. باید یک جایی پرونده 
سهام عدالت بسته شود. این حواشی و ابهامات راه به جایی نخواهد برد و به 

نفع مردم نیست.

در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران:

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نشان عالی روابط عمومی را دریافت کرد

مدیرتکنولوژی فوالد غرب آسیا :

کیفیت محصوالت »شرکت فوالد مبارکه« هم پای پوسکوی کره جنوبی است

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان مطرح کرد:

درج پیام های  مصرف بهینه بر مخازن آب در روستاهای استان اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 با خصوصی سازی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت،

حجم دولت کوچک خواهد شد

سال هاست یک سری سواالتی دررابطه با هواپیما و سفر 
رفتن  با آن ذهن مردم را به خود مشغول کرده که قرار است 

در این مطلب به برخی از این سواالت جواب بدهیم.
چرا پنجره هواپیماها گرد است؟ اهمیت شکل پنجره ها در 
هواپیما از جهت امنیت ماست. پنجره های مربعی به خاطر 
نوک تیز بودن گوشه هایشان خطرناک اند. اگر گوشه پنجره 
ها نوک تیز بود فشار هوا باعث شکستن پنجره ها می شد. 
گرد بودن گوشــه پنجره ها به پخش شدن این فشار کمک 
می کند، در نتیجه ریسک شکستن پنجره ها کمتر می شود. 
عالوه بر این، تغییراتی که در فشار هوا رخ می دهد می تواند 
باعث تغییر شــکل پنجره ها شــود؛ اما گرد بودن گوشه ها 

مقاومت پنجره را در برابر این تغییر شکل بیشتر می کند.
 چرا در پنجره هواپیماها یک ســوراخ وجــود دارد؟ پنجره 
هواپیماها سه الیه اســت. الیه های میانی و بیرونی از همه 
مهم ترند چون برای مهار تفاوتی که در فشــار هوای کابین 
هواپیما و بیرون آن وجود دارد، الزم هســتند. در الیه میانی 
یک سوراخ وجود دارد که به آن »سوراخ تنفسی« گفته می 
شود.این سوراخ به متعادل شدن تفاوتی که در فشار هوای 
کابین مسافران و شکاف میان الیه های پنجره وجود دارد، 
کمک می کند. در نتیجه، الیه بیرونی بیشــترین فشــار را 

متحمل می شــود. بنابراین اگر چیزی فشار اضافه ای وارد 
کند این الیه بیرونی پنجره هاست که می شکند و شما می 
توانید به لطف دو الیه دیگر که سالم باقی مانده اند، کماکان 
نفس بکشید. این سوراخ رطوبتی که در شکاف بین الیه های 
پنجره وجود دارد را هم تخلیه می کند، امری که مانع از بخار 

کردن یا کدر شدن پنجره ها می شود.
  چرا هواپیماها چراغ های قرمز و ســبز روی بال هایشــان 
دارند؟ این چراغ ها برای ردیابی هســتند. چراغ قرمز روی 
بال ســمت چپ قرار می گیرد و چراغ سبز روی بال سمت 
راست. با این کار، هواپیما در شب قابل تشخیص تر می شود 
و خلبان های هواپیماهای دیگر و برج مراقبت هم از جهت 
حرکت هواپیما باخبر می شوند. ترکیب این دو رنگ احتمال 

اشتباه گرفته شدن هواپیما با دیگر وسایل نقلیه هوایی مثل 
پهپاد یا بالون را کمتر می کند.

 چرا هنگام بلند شدن و فرود هواپیما صندلی ها باید صاف 
باشند؟ اهمیت این امر از جهت امنیت شما و دیگر مسافران 
هواپیماست. اگر پشتی صندلی تان را عقب داده باشید، این 
امر فرار را در موقعیت اضطراری برای مسافری که پشت شما 
نشسته سخت تر می کند. عالوه بر این، آن ها نمی توانند به 
جلو خم شوند و پناه بگیرند. اگر پشتی صندلی عقب باشد، 
این امر احتمال وارد شدن ضربه به سر مسافر پشتی شما  
هنگام فرود را هم بیشــتر می کند چون در این حالت، سر 
بیشتر تکان می خورد و با فشــار زیادی به صندلی جلویی 

برخورد می کند.
 آن حس ســقوط کردنی که بعد از بلند شــدن هواپیما به 
مسافران دســت می دهد از چیست؟ شــتاب هواپیما در 
آسمان کاهش پیدا می کند. این امر ممکن است باعث شود 
احساس بی وزنی یا ســقوط کنید. وقتی هواپیما در حال 
ارتفاع گرفتن است، شما هم به همراه آن باال می روید. اما 
وقتی در یک ارتفاع ثابت به حرکت خود ادامه می دهد و نرخ 
صعود کاهش می یابد، بدن تان به خاطر پدیده اینرســی یا 

همان لختی، به باال رفتن ادامه می دهد.

آشپزی

کانلونی ایتالیایی
مواد الزم: خمیر الزانیای آماده یک بسته، گوشت چرخ کرده نیم کیلو،پیاز 

سرخ شده 3 قاشق سوپ خوری،رب گوجه فرنگی یک قاشق سوپ خوری، سس 
سفید 2 فنجان، پنیر پیتزا 200 گرم، روغن100گرم،مواد الزم سس سفید برای الزانیا، 

کره 50 گرم،آرد سفید 2 قاشق سوپ خوری،شیر 2 فنجان،نمک و فلفل به مقدار دلخواه
طرز تهیه:کره را آب کرده و آرد را با آن کمی تفت می دهیم. شیر را به تدریج اضافه می کنیم تا سس 

صاف و یکنواخت و غلیظ شود. سپس نمک و فلفل را اضافه می کنیم، حاال سس آماده مصرف است.
گوشت چرخ کرده را با پیاز سرخ شده و 2 قاشق سوپ خوری روغن تفت می دهیم و می گذاریم با یک 
لیوان آب بپزد تا به روغن بیفتد. رب گوجه فرنگی را اضافه کرده و نمک و فلفل آن را میزان می کنیم. 

برای پخت خمیر الزانیا )مثل ماکارونی(، در یک قابلمه بزرگ آب ریخته و می گذاریم تا آب به جوش 
آید. نمک و مقداری روغن برای جلوگیری از چسبیدن خمیر ها به آب می افزاییم. بعد از آن خمیر ها 

را در آب در حال جوش ریخته و بعد از چند جوش و نرم شدن خمیر آن را در یک آبکش ریخته و 
بالفاصله روی آن آب سرد می ریزیم تا خمیر ها به هم نچسبند. در ظرف تفلون یا پیرکس 

مناسب، 2 قاشق سوپ خوری روغن آب کرده و یک ردیف خمیر الزانیا قرار می دهیم 
و یک ردیف پنیر رنده شده و مقداری از مایه گوشتی و سس سفید را روی 

آن می ریزیم. سپس روی آن یک ردیف دیگر خمیر الزانیا و سس 
سفید ومایه گوشتی و پنیر رنده شده ریخته و به 

همین صورت ادامه می دهیم.

هواپیما و پاسخ به سواالتی که همیشه درباره آن می خواستید بدانید!

 سری جدید »کودک شو« ساخته
 می شود؟

اولین کالس فیلم سازی جیمز کامرون 
معروف برگزار می شود

رضا نصیری، تهیه کننده مسابقه »کودک شو« درباره سری پنجم 
این برنامه گفت: هنوز صحبتی مبنی بر ساخت و تولید سری جدید 
با شبکه انجام نشده است .به گفته این تهیه کننده، اگر قرار باشد 
سری پنجمی در کار باشد حتما با تغییرات زیادی روبه رو می شود 
مانند تمام آن قسمت هایی که تا این لحظه روی آنتن رفته اند و در هر 
سری با حفظ شاکله اصلی مسابقه شاهد تغییراتی نیز بودیم.

جیمز کامرون، کارگردان مطرح ســینمای جهان است که تاکنون فیلم 
هایش بیش از 6 میلیارد دالر در گیشــه فروش داشــته اند، حاال اما 
این کارگردان کــه در پرونده کاری اش فیلم هــای پرفروش »آواتار«، 
»تایتانیک« دیده می شود، اولین کالس اینترنتی خود در زمینه آموزش 
فیلم ســازی را برگزار می کند.کارگردان »تایتانیک« قول داده است روند 
خالقانه کارهایش در پشت صحنه را با حاضران در کالس به اشتراک بگذارد.
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